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1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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1.1. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO3096 
PAUTA DA 1283ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DIA 13 DE JULHO DE 2018, ÀS 09:00
HORAS.
1) APRECIAÇÃO DA ATA DA 1282ª SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2018, ENCAMINHADA CÓPIA DO EXTRATO
AOS CONSELHEIROS.
2) JULGAMENTO DE PROCESSOS
2.1 Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.1 Procedimento Preparatório nº 26/2018 (SIMP nº 000073-019/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública. Assunto:
possível acordo verbal entre a SEMEC e a SEDUC para apropriação da 4ª GRE. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel
de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.2 Inquérito Civil nº 15/2017 (SIMP nº 000069-025/2015). Origem: 44ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública. Assunto: apurar possíveis
irregularidades na concessão de licença ao servidor João Gervásio dos Santos Neto (SEMEC) por estudo e curso de aperfeiçoamento. Promoção
de arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Farias. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.3 Procedimento Preparatório nº 02/2018 (SIMP nº 000167-029/2017). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: irregularidade
no espaço reservado para pessoas com deficiência no Theresina Hall. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes
Evaristo Almeida. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.4 Procedimento Preparatório nº 62/2017 (SIMP nº 000140-029/2017). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
indisponibilidade de aparelho auditivo para pessoa com deficiência. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo
Almeida. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.1.5 Inquérito Civil nº 19/2018 (SIMP nº 000616-229/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Matias Olimpio. Assunto: apurar carência estrutural
do Conselho Tutelar de Matias Olímpio-PI. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Jorge Luiz da Costa Pessoa. Relator: Dr. Aristides
Silva Pinheiro.
2.1.6 Procedimento Preparatório nº 02/2017 (SIMP nº 000025-226/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: apurar danos
causados ao meio ambiente em razão da realização de eventuais queimadas inadequadas no Município de Regeneração-PI. Promoção de
arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Dr. Aristides Silva Pinheiro.
2.2 Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.1 Procedimento Preparatório nº 28/2018 (SIMP nº 000046-027/2018). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública.
Assunto: apurar possíveis irregularidades na realização de transplante inter vivos. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karla
Daniela Furtado Maia Carvalho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.2 Inquérito Civil nº 14/2016 (SIMP nº 000136-027/2016). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis
irregularidades na Farmácia Hospitalar do Hospital Getúlio Vargas, conforme relatório de inspeção nº 28/2016. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Karla Daniela Furtado Maia Carvalho. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.3 Procedimento Preparatório nº 12/2018 (SIMP nº 000166-029/2017). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto:
descumprimento da Lei Municipal nº 4.578/2014 por parte do Supermercado Extra. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia
Gomes Evaristo Almeida. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.2.4 Inquérito Civil nº 09/2018 (SIMP nº 000278-019/2017). Origem: 44ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública. Assunto: prestação de
contas do Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI (Exercício 2010). Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de
Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Alípio de Santana Ribeiro.
2.3 Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.1 Procedimento Preparatório nº 08/2018 (SIMP nº 000270-027/2017). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar as
razões da falta constante de imunoglobulina antirrábica no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, Teresina-PI. Promoção de arquivamento.
Promotora de Justiça: Karla Daniela Furtado Maia Carvalho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.2 Procedimento Preparatório nº 29/2018 (SIMP nº 000048-027/2018). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública.
Assunto: apurar possíveis irregularidades na realização de transplante inter vivos. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karla
Daniela Furtado Maia Carvalho. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto Costa Normando.
2.3.3 Inquérito Civil nº 28/2017 (SIMP nº 000084-003/2017). Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: Irregularidades em
instituição escolar. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gladys Gomes Martins de Sousa. Relatora: Dr.ª Raquel de Nazaré Pinto
Costa Normando.
2.4 Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.1 Notícia de Fato SIMP nº 000526-019/2015. Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: apurar possíveis irregularidades no
Contrato nº 165/2010, firmado com vistas à aquisição de condicionadores de ar split pela Eletrobrás Distribuição Piauí. Declínio de atribuições.
Promotor de Justiça: Fernando Ferreira dos Santos. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.2 Procedimento de Investigação Criminal nº 003/2012 (SIMP nº 000003-216/2016). Origem: Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime
Organizado - GAECO. Assunto: porte ilegal de arma de fogo e roubo. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Rômulo Paulo Cordão.
Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.3 Inquérito Civil nº 10/2015 (SIMP nº 000049-025/2014). Origem: 44ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública. Assunto: averiguar
irregularidade na condução de réus presos para as audiências, considerando as possíveis irregularidades nos repasses efetuados à Secretaria de
Justiça pela Secretaria de Fazenda. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Ana Isabel de Alencar Mota Dias. Relator: Dr. Luís
Francisco Ribeiro.
2.4.4 Procedimento Preparatório nº 24/2016 (SIMP nº 000041-097/2016). Origem: Promotoria Regional Ambiental em São Raimundo Nonato.
Assunto: verificar e fiscalizar as devidas instalações, o abate, a manipulação, e outras rotinas de regular funcionamento do Matadouro Público
Municipal de São João do Piauí-PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Vando da Silva Marques. Relator: Dr. Luís Francisco
Ribeiro.
2.4.5 Procedimento Preparatório nº 03/2017 (SIMP nº 000026-226/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: Apurar
irregularidades quanto a higienização e desinfecção de ambientes no Hospital Municipal Maria de Lourdes Leal Nunes, localizado no Município de
Regeneração - PI. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca Caland Noronha. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.6 Procedimento Preparatório nº 06/2017 (SIMP nº 000027-226/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Regeneração. Assunto: fiscalizar e
prevenir problemas na realização de festas no período dos festejos de São Gonçalo. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Valesca
Caland Noronha. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.7 Procedimento Preparatório nº 01/2013 (SIMP nº 000193-090/2018). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos - PI. Assunto: apurar
possível ato de lesão a direito individual indisponível de pessoa que necessita de tratamento fora de domicílio/TFD. Promoção de arquivamento.
Promotor de Justiça: Leonardo Fonseca Rodrigues. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.4.8 Inquérito Civil nº 01B/2016 (SIMP nº 000032-267/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Itainópolis. Assunto: verificar e acompanhar o
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planejamento e a execução das ações de controle de dengue no Município de Itainópolis. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça:
Romana Leite Vieira. Relator: Dr. Luís Francisco Ribeiro.
2.5 Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.1 Inquérito Civil nº 049/2010 (SIMP nº 000370-096/2016). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato. Assunto: apurar notícia
de suposta improbidade administrativa praticada pelo Prefeito Municipal de Várzea Branca/PI, a partir de notícia crime remetida pela Assessoria
Especial do procurador Geral de Justiça MP/PI, registrado sob o nº 46/08. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Gabriela Almeida
de Santana. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.2 Procedimento de Investigação Preliminar nº 63/2004/CAFO (SIMP nº 000057-186/2017). Origem: Promotoria de Justiça de Simões.
Assunto: contratação de servidores sem concurso público. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Tallita Luzia Bezerra Araújo.
Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.3 Procedimento Investigatório Criminal SIMP nº 001379-086/2017. Origem: 5ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: crimes de
responsabilidade. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Eduardo Palácio Rocha. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.4 Procedimento Preparatório nº 34/2018 (SIMP nº 000058-027/2018). Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública.
Assunto: apurar possíveis irregularidades na realização de transplante inter vivos. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Karla
Daniela Furtado Maia Carvalho. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.5 Inquérito Civil nº 010/2017 (SIMP nº 000024-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
fragmentação de despesas com a contratação de serviços de assessoria na elaboração de projetos técnicos sem licitação no Município de Nossa
Senhora de Nazaré, exercício financeiro de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezario de Sousa Cavalcante Neto.
Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.6 Inquérito Civil nº 022/2017 (SIMP nº 000042-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
despesa com recurso do Fundo Municipal de Saúde com serviço de dedetização sem licitação em Nossa Senhora de Nazaré, exercício financeiro
de 2011. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezario de Sousa Cavalcante Neto. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.7 Inquérito Civil nº 024/2017 (SIMP nº 000040-063/2017). Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior. Assunto: apurar notícia de
despesa com serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sem licitação em Nossa Senhora de Nazaré, exercício financeiro de 2011.
Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Cezario de Sousa Cavalcante Neto. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.8 Inquérito Civil nº 062/2016 (SIMP nº 000090-034/2016). Origem: 49ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: exploração financeira de
pessoa idosa. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Myrian Lago. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.9 Procedimento Preparatório nº 66/2017 (SIMP nº 000145-029/2017). Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: dificuldade na
tramitação de processo Administrativo junto à Eletrobrás. Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Marlúcia Gomes Evaristo Almeida.
Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.10 Inquérito Civil nº 02/2016 (SIMP nº 000227-267/2018). Origem: Promotoria de Justiça de Isaías Coelho. Assunto: transição governamental.
Promoção de arquivamento. Promotora de Justiça: Romana Leite Vieira. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.11 Inquérito Civil nº 01/2018 (SIMP nº 000044-025/2016). Origem: 44ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: possível irregularidade na
Administração do Parque Potycabana por parte da APROJUV. Promoção de arquivamento. Promotor de Justiça: Edilsom Farias. Relatora: Dr.ª
Clotildes Costa Carvalho.
2.5.12 Notícia de Fato (SIMP nº 000284-232/2018). Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Parnaguá. Assunto: irregularidades no Programa
Federal de Combate à Pobreza. Declínio de atribuições. Promotora de Justiça: Gilvânia Alves Viana. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
2.5.13 Procedimento de Gestão Administrativa (GEDOC nº 000029-226/2018). Origem: Conselho Superior do Ministério Público. Assunto: Edital
nº 019/2018 - CSMP - Permuta entre membros ministeriais. Interessados: Ana Cecília Rosário Ribeiro/Marcelo Monteiro Araújo. Relatora: Dr.
Alípio de Santana Ribeiro.
2.5.14 Processo Administrativo Disciplinar nº 14/2017 (GEDOC nº 00004-227/2018). Origem: Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado
do Piauí. Assunto: descumprimento de deveres funcionais. Relatora: Dr.ª Clotildes Costa Carvalho.
3) PARA CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO:
3.1 Ofícios/Memorandos comunicando instauração ou arquivamento de procedimentos/encaminhando cópias de portarias ou
recomendações.
3.1.1 Ofício Nº 307/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: encaminhamento da cópia da portaria de instauração do
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 08/2018 que tem como objetivo apurar a existência de práticas infrativas às relações de consumo,
por parte do Comercial Carvalho e do Extra Hipermercado, no que diz respeito ao descumprimento do atendimento prioritário nas filas dos seus
estabelecimentos.
3.1.2 Ofício Nº 268/2018. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo do Inquérito Civil
59/2014 (SIMP nº 000086-029/2014), que versa sobre a garantia de acessibilidade nas Lojas CityLar.
3.1.3 Memorando nº 174/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 27/2017-C (SIMP nº 001473-089/2017), instaurado para constatação de paternidade.
3.1.4 Memorando nº 175/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 01/2018-C (SIMP nº 000391-089/2018), instaurado para averiguação de paternidade.
3.1.5 Memorando nº 176/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 10/2018-B (SIMP nº 000459-089/2018), instaurado para a verificação da situação de risco de menores, que eram agredidos e
maltratados por seu genitor.
3.1.6 Memorando nº 177/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 115/2017-B (SIMP nº 001182-089/2017), instaurado para a verificação de situação de risco de menor, agressivo com seus
colegas de classe e com seus professores.
3.1.7 Memorando nº 178/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 113/2017-B (SIMP nº 001178-089/2017), instaurado para a verificação de situação de risco de criança vítima de agressões
físicas cometidas por seu avô paterno.
3.1.8 Memorando nº 179/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 02/2017-PJ de Bocaina (SIMP nº 000090-258/2017), instaurado para averiguar a situação vivenciada por menor que, apesar de
ser adotada por outra família, tinha optado residir com sua mãe biológica.
3.1.9 Memorando nº 180/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 02/2016-C (SIMP nº 000113-089/2016), instaurado para averiguação da paternidade de criança.
3.1.10 Memorando nº 183/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de prorrogação de prazo de Notícia de Fato
nº 000850-089/2018.
3.1.11 Memorando nº 185/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento da Notícia de Fato (SIMP nº
000579/089/2018), que tem por objetivo a verificação de situação de risco de menor.
3.1.12 Ofício Nº 291/2018. Origem: 28ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação de declinação de atribuição referentes aos
autos da Notícia de Fato nº 03/2018 (SIMP nº 000003-029/2018) que trata de negativa de matrícula de criança com deficiência; Notícia de Fato nº
34/2018 (SIMP nº 000057-029/2018) que trata da falta de inclusão escolar de criança com deficiência; Notícia de Fato nº 30/2018 (SIMP nº
000052-029/2018) que trata da falta de intérprete de LIBRAS na Unidade Escolar Lucídio Portela; Notícia de Fato nº 43/2018 (SIMP nº 000070-
029/2018) que trata da falta de inclusão escolar e discriminação de crianças com deficiência na CMEI Cíntia Medeiros; Procedimento
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2. EXPEDIENTE DO GABINETE 
[]

2.1. EXTRATOS DE DECISÕES3088 

Administrativo nº 33/2018 (SIMP nº 000001-029/2018) que trata de negativa de rematrícula de crianças com deficiência no colégio CPI e
Procedimento Administrativo nº 22/2018 (SIMP nº 000019-029/2017) que trata da suposta situação de falta de inclusão escolar no CEJA
Professora Maria Rodrigues das Mercedes, foram encaminhados através do Ofício nº 289/2018-28ª PJT à 38ª Promotoria de Justiça desta
Capital.
3.1.13 Memorando nº 172/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 44/2017-B (SIMP nº 001194-089/2016), instaurado para a verificação de situação de risco de menores que estavam em estado
de vulnerabilidade.
3.1.14 Memorando nº 173/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de arquivamento do Procedimento
Administrativo nº 23/2017-B (SIMP nº 000312-089/2015), instaurado para a verificação de risco de adolescente que não possuía boa convivência
com a genitora.
3.1.15 Ofício GAB02. nº 179/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras. Assunto: encaminhamento de cópia integral do Mandado de
Segurança (SIMP nº 000512-105/2018) que tramita na 2ª vara da comarca de Oeiras-PI, em virtude do conflito negativo de atribuições desta
Promotoria de Justiça e a 4ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para fins de que o Conselho Superior do Ministério Público proceda a sua
apreciação.
3.1.16 Ofício nº 402/2018 - GPJ. PA nº 000182-276/2017. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: promoção de
arquivamento do Procedimento Administrativo (SIMP nº 000182-276/2017), instaurado para acompanhar o cumprimento da Notificação
Recomendatória nº 07/2016, com vistas à prevenção geral da Barragem Pedra Redonda, no Município de Conceição do Canindé-PI.
3.1.17 Ofício nº 379/2018 - GPJ. PA nº 000156-237/2018. Origem: Promotoria de Justiça de Simplício Mendes. Assunto: recomendação
administrativa nº 003/2018, referente à Notícia de Fato nº 000156-237/2018 que tem como objetivo recomendar aos proprietários de carros de
som e veículos particulares equipados com sistemas de som que: a) abstenham-se de utilizar caixas de som, instrumentos musicais ou
equipamentos sonoros de qualquer natureza em veículos em geral, sem a devida autorização do Poder Público Municipal; b) abstenham-se de
utilizar equipamentos de som instalados na forma de torre, em reboques (popularmente conhecidos como "paredões"), inclusive em carreatas,
seja qual for; c) abstenham-se de circular os veículos de carro de som, se desligado o som, nas proximidades dos Hospitais, Unidades Básicas
de Saúde, ber, como em frente às escolas públicas e particulares, repartições públicas, incluindo a Prefeitura de São Francisco de Assis do Piauí,
Câmara de Vereadores, GPM de São Francisco de Assis do Piauí, dentre outras, e templos religiosos durante o horário de culto; d) abstenham-se
de circular os veículos de carro antes das 8h e após as 19h e e) em qualquer hipótese, observem os limites máximos permitidos para emissão de
sons e ruídos conforme dispõe o Decreto Estadual 9.035/93, em função da área e do horário.
3.1.18 Ofício nº 389/2018. Origem: 31ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: promoção de arquivamento do Procedimento Administrativo
nº 17/2018 (SIMP nº 000058-003/2018) instaurado com o objetivo de providenciar a regularização de instituição de ensino junto ao Conselho
Municipal de Educação de Teresina-PI, seguindo as diretrizes apontadas na Resolução CME/THE nº 03/2010, dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir do dia 17/04/2018.
3.1.19 Ofício Gab02. Nº 200/2018. Origem: 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Oeiras. Assunto: encaminhar relatório do Inquérito Civil
01/2017 (SIMP nº 000529-109/2017) que tem como objetivo a implementação do serviço de acolhimento regionalizado na modalidade CASA
LAR.
3.1.20 Memorando nº 162/2018. Origem: 12ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: prorrogação da Notícia de Fato Nº 20/2018 (SIMP nº
000064-027/2018) em razão da necessidade de novas diligências.
3.1.21 Memorando nº 123/2018. Origem: 3ª Promotoria de Justiça de Picos. Assunto: comunicação de prorrogação do Inquérito Civil nº 02/2016
(SIMP nº 000028-258/2017) que tem como objetivo verificar se as informações prestadas pelas Secretarias Municipais de Saúde de Bocaina
estão em consonância com a realidade fática das ações e serviços de saúde na prevenção e controle da Dengue no Município.
3.1.22 Ofício nº 57/2018. Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Piracuruca. Assunto: comunicação de instauração de Procedimento Investigatório
Criminal nº 002/2018, que tem como objetivo apurar suposta prática dos crimes previstos no art. 168 (Apropriação Indébita), art. 312 (Peculato) e
art. 319 (Prevaricação) todos do Código Penal, bem como de Crime contra a Ordem Tributária, cuja autoria está sendo atribuída a sra. Ivanira
Meneses de Carvalho Fortes, ex-interina do 1º Ofício de Notas e Registros de Imóveis de Piracuruca-PI.
3.1.23 Ofício nº 311/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: encaminhamento de cópia do Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado com a PENTA I Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., nos autos do Inquérito Civil nº 06/2017, que tem como objetivo
estabelecer cláusulas referentes a devolução de valores cobrados indevidamente dos consumidores do Condomínio Essencial em Teresina-PI.
3.1.24 Ofício nº 321/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: encaminhamento de cópia de instauração do Procedimento
Preparatório de Inquérito Civil Público nº 11/2018 que tem como objetivo apurar a existência de práticas infrativas às relações de consumo, por
parte do Hospital Prontomed Adulto, especialmente no que diz respeito a má prestação de serviços e ao número inadequado de fisioterapias com
atuação nos leitos das Unidades de Terapia Intensiva Adulto.
3.1.25 Ofício nº 326/2018. Origem: 32ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: encaminhamento de Portaria nº 27/2018, que instaura o
Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº 12/2018, com o objetivo de apurar supostas práticas ofensivas aos direitos dos consumidores
mormente no que diz respeito à cobrança indevida de serviços não prestados bem como a ausência de informações claras e precisas sobre
esses serviços no Restaurante Matisse, em Teresina-PI.
3.1.26 Memorando nº 283/2018. Origem: 29ª Promotoria de Justiça de Teresina. Assunto: comunicação da conversão do Procedimento
Preparatório nº 43/2017, no Inquérito Civil Público nº 028/2018, que tem como objetivo apurar informações acerca das dificuldades enfrentadas
no atendimento de saúde da população em situação de rua.
4. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TERESINA (PI), 11 DE JULHO DE 2018.
Cléia Cristina Pereira Januário Fernandes
Secretária do Conselho Superior
Promotora de Justiça

Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 10700/2018
Requerente: Cleandro Alves de Moura
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ CLEANDRO ALVES DE MOURA referente ao deslocamento nos dias 19 a 21 de
abril de 2018, para participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União -
CNPG e participar de Reunião do grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas - GNCOC, em Fortaleza - CE.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
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Martha Celina de Oliveira Nunes
Subprocuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 12285/2018
Requerente: José Hamilton Bezerra Lima
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos na Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA, referente ao deslocamento, para responder pela Promotoria de Justiça de
Landri Sales-PI, nos dias 13 e 26 a 27 d e abril de 2018
Teresina-PI, 11 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 13266/2018
Requerente: Francisco de Jesus Lima
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução n° 13/2013, pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária ao PROMOTOR DE JUSTIÇA
DE ENTRÂNCIA FINAL FRANCISCO DE JESUS LIMAreferente ao deslocamento para desenvolver atividades inerentes ao projeto "Lei Maria da
Penha nas Escolas: Desconstruindo a Violência, Construindo Diálogos", no município de Floriano-PI, em parceria com a SEDUC, no dia 03 de
maio de 2018.
Teresina-PI, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 13713/2018
Requerente: José Messias Alves Machado
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária ao MILITAR JOSÉ MESSIAS
ALVES MACHADO, para realizar a segurança institucional do evento "MP em Ação, Procon Itinerante", nas cidades de Barras-PI e Campo Maior-
PI, com deslocamento nos dias 02 e 03 de maio de 2018.
Teresina-PI, 29 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 13879/2018
Requerente: José Marques Lages Neto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL JOSÉ MARQUES LAGES NETO, referente a seu deslocamento, conforme Portaria PGJ/PI nº
1123/2018, para Auxiliar a 1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo Nonato, no período do dia 23 ao dia 27 de abril de 2018.
Teresina-PI, 30 de maio de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 13880/2018
Requerente: Cleandro Alves de Moura
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia), ao
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, referente ao deslocamento realizado do dia 14 ao dia 15 de maio de
2018, para Brasília-DF, a fim de participar de Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, no dia 15 de maio às 09:00
horas, no plenário do CNMP.
Teresina, 05 de junho de 2018
Martha Celina de Oliveira Nunes
Subprocuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 13902/2018
Requerente: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diáriasao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, referente a seu deslocamento para Atuar na
Justiça Itinerante realizada no Centro Cultural do Bairro Vermelha, em Teresina-PI, nos períodos do dia 14 ao dia 15 de maio de 2018 e do dia 17
ao dia 18 de maio de 2018 .
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 13903/2018
Requerente: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, relativa a seu deslocamento para responder
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pela Promotoria de Justiça de Porto-PI, no dia 16 de maio de 2018.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 14051/2018
Requerente: Carlos Rogério Beserra da Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, relativa ao seu deslocamento nos dias
05 a 09 de março de 2018, para participar da Semana Nacional Justiça Pela Paz em Casa, ocorrida na 5ª Vara Criminal de Teresina-PI (Juizado
Especial de Violência Doméstica).
Teresina-PI, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 14052/2018
Requerente: Carlos Rogério Beserra da Silva
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, relativa ao seu deslocamento para
responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Picos-PI, nos dias 19 a 23 de março de 2018.
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 14053/2018
Requerente: Carlos Rogério Beserra da Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA, referente ao deslocamento, para responder pela 1ª
Promotoria de Justiça de Esperantina-PI, no dia 25 de abril de 2018, em razão das férias do Promotor de Justiça Raimundo Nonato Ribeiro
Martins Júnior, compreendidas no período de 23 de abril a 01 de maio de 2018.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 14361/2018
Requerente: Mauricio Gomes de Souza
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL MAURÍCIO GOMES DE SOUZA, relativas a seu deslocamento à comarca de Paulistana-PI,
para responder pelas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da referida comarca, no período do dia 14 ao dia 16 de maio de 2018.
Teresina-PI, 30 de maio de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14364/2018
Requerente: Ana Cristina Matos Serejo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento referente a 05 (cinco) diárias e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL ANA CRISTINA MATOS SEREJO, referente ao deslocamento nos dias 14, 15, 16, 17 e 21
de maio de 2018 para responder pela Promotoria de Justiça de Miguel Alves-PI..
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14365/2018
Requerente: Ana Cristina Matos Serejo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL ANA CRISTINA MATOS SEREJO, referente ao deslocamento nos dias 29 e 30 de maio de
2018 para responder pela Promotoria de Justiça de Miguel Alves-PI.
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14367/2018
Requerente: Cleandro Alves de Moura
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia)

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 6



aoPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, referente ao deslocamento nos dias 17 a 18 de maio de 2018, para
participar da Cerimônia de inauguração do Fórum e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Parnaíba-PI, no dia 18 de maio de 2018 às
09 horas, no Planalto Conselheiro Alberto Silva.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Martha Celina de Oliveira Nunes
Subprocuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14368/2018
Requerente: Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, referente ao deslocamento
nos dias 17 a 18 de maio de 2018 para atuar nas audiências pautadas para o dia 18 de maio de 2018, na 8ª Vara Criminal de Teresina.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14369/2018
Requerente:Édsel de Oliveira Costa Belleza do Nascimento
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, o pedido do requerente, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO, relativa ao seu deslocamento nos dias 21 a 23 de
maio de 2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Gilbués-PI, enquanto durar as férias do titular, compreendias no período de 02 a 31
de maio de 2018.
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14481/2018
Requerente: José Marques Lages Neto
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia)ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL JOSÉ MARQUES LAGES NETO, referente a seu deslocamento para atuar na Justiça
Itinerante a ser realizada na Comarca de Boa Hora, no período de 21 a 25 de maio de 2018.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14482/2018
Requerente: Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA RICARDO LÚCIO FREIRE TRIGUEIRO, relativa ao seu deslocamento à cidade de
Castelo do Piauí-PI, para responder pela Promotoria de Justiça da referida cidade, nos dias 21 a 24 de maio de 2018.
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14483/2018
Requerente: Cleandro Alves de Moura
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia)
aoPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA CLEANDRO ALVES DE MOURA, referente ao deslocamento, nos dias 21 a 22 de maio de 2018, para
participar de Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público do Estado dos Estados e da União - CNPG,
no dia 22 de maio de 2018, às 10 hrs, na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília-DF.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Martha Celina de Oliveira Nunes
Subprocuradora-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14522/2018
Requerente: Afonso Aroldo Feitosa Araújo
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 06 (seis) ½ (meia) diárias ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA AFONSO AROLDO FEITOSA ARAÚJO, relativa aos seus deslocamentos nos dias
02, 06, 09, 13, 16 e 20 de abril de 2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Palmeirais-PI.
Teresina-PI, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14586/2018
Requerente: Luiz Gonzaga Rebelo Filho
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
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Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos na Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL LUIZ GONZAGA REBELO FILHO, relativa aos seus deslocamentos nos dias 15 a 16, 23 e 29
a 30 de maio de 2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Angical do Piauí-PI, em razão da licença prêmio do Promotor de Justiça
Antônio de Moura Júnior, compreendida no período de 01 de abril a 29 de junho de 2018.
Teresina, 06 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14684/2018
Requerente: José William Pereira Luz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução n° 13/2013, pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, relativas ao seu deslocamento à cidade de Manoel Emídio-PI, para
responder pela Promotoria de Justiça da referida cidade, no período do dia 22 a 25 de maio de 2018
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14685/2018
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, relativa ao seu deslocamento para responder pela 2ª
Promotoria de Justiça de Bom Jesus-PI, no dia 21 de maio de 2018.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14737/2018
Requerente: Nielsen Silva Mendes Lima
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) ½ (meia)
diáriasaoPROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTEMEDIÁRIA NIELSEN SILVA MENDES LIMA, referente ao deslocamento nos dias 02 e
03 de maio de 2018, para responder pela Promotoria de Justiça de Água Branca-PI.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14848/2018
Requerente: Arnaldo de Melo Castelo Branco Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
MILITAR ARNALDO DE MELO CASTELO BRANCO JÚNIOR, para realização de inspeção de segurança na nova sede das Promotorias de
Justiça de Parnaíba-PI, bem como contatar militares da reserva que irão trabalhar na segurança do prédio e pessoal do Corpo de bombeiros para
fins de capacitação da Brigada de Incêndio na unidade em referência, com deslocamento nos dias 16 a 18 de maio de 2018.
Teresina, 15 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14862/2018
Requerente: Aristides Silva Pinheiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
PROCURADOR DE JUSTIÇA ARISTIDES SILVA PINHEIRO, referente ao deslocamento nos dias 07 a 09 de junho de 2018, para participar do 2º
Encontro Regional do Ministério Público, em Parnaíba-PI.
Teresina-PI, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14945/2018
Requerente: Raimundo Nonato Ribeiro Martins Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR, referente ao deslocamento
nos dias 17 a 19 de junho de 2018 para participar do Seminário Internacional de Execução Penal, a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de
2018, em Brasília-DF.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 14947/2018
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Requerente: Flávia Gomes Cordeiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL FLÁVIA GOMES CORDEIRO, referente ao deslocamento nos dias 06 a 09 de junho de
2018, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do Ministério Público do Estado do Piauí, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho
de 2018, em Parnaíba-PI.
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 14948/2018
Requerente: Gerson Gomes Pereira
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA GERSON GOMES PEREIRA, relativas ao seu deslocamento para responder pela
Promotoria de Justiça de Marcos Parente-PI, nos dias 22 a 24 de maio de 2018.
Teresina-PI, 05 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15486/2018
Requerente: Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA EMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO, relativa ao seu
deslocamento à cidade de Campinas do Piauí-PI, para participação em audiências judiciais, inclusive com réu preso, nos dias 22 a 24 de maio de
2018.
Teresina-PI, 20 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14479/2018
Requerente: Airton Alves Mendes de Moura
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia),aoSERVIDOR
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, referente ao deslocamento nos dias15 a 18 de maio de 2018, devido à necessidade de realizar a entrega
de acervo motivada pelas agregações das Promotorias de Justiça e antecipar a realização de inventário nessas Promotorias das cidades de São
Gonçalo, São Pedro, Arraial, Floriano, Simplício Mendes, Isaías Coelho e Itainópolis-PI.
Teresina, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14861/2018
Requerente: Luiz Gonzaga Bona
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO,nos termos do Ato PGJ nº 414/2013,o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
servidorLUIZ GONZAGA BONA, por deslocamento, nos dias 07 a 09 de junho de 2018,para acompanhar o Corregedor-Geral do MPPI no 2º
Encontro Regional do Ministério Público, emParnaíba-PI.
Teresina-PI, 13 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14901/2018
Requerente: Silas Sereno Lopes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia),ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA SILAS SERENO LOPES, para atuar nas audiências de atribuição da 3ª
Promotoria de Justiça de Teresina-PI, pautadas para o dia 11 de maio de 2018, na 4ª Vara Criminal, com deslocamento nos dias 10 a 11 de maio
de 2018.
Teresina-PI, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14949/2018
Requerente: Mônica Barbosa Feitosa da Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO,nos termos do Ato PGJ nº 414/2013,o pedido da requerente, autorizando o pagamento, referente a 02 (duas) diárias e ½ (meia) à
SERVIDORA MÔNICA BARBOSA FEITOSA DA SILVA, por deslocamento nos dias 06 a 08 de junho de 2018, para auxiliar nos trabalhos do 2º
Encontro Regional do Ministério Público do Estado do Piauí, em Parnaíba-PI.
Teresina-PI, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
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Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 14950/2018
Requerente: Denise Costa Aguiar
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia), à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA DENISE COSTA AGUIAR, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente (CAODMA), para auxiliar nos trabalhos do II Encontro Regional do Ministério Público em Parnaíba- Audiência Pública
sobre a Lagoa do Portinho, com deslocamento no período do dia 06 ao dia 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 04 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15350/2018
Requerente: Nivaldo Ribeiro
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor-FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 01/2017, o pedido do(a) requerente, autorizando o pagamento do valor referente a ½
(meia) diária, ao COORDENADOR-GERAL DO PROCON/MPPI NIVALDO RIBEIRO, por deslocamentopara participar de audiência na 2ª
Promotoria de Justiça de Barras-PI, com pauta referente à apresentação da proposta de criação do Procon Municipal da cidade de Barras-PI,
com deslocamento no dia 02 de maio de 2018.
Teresina, 28 de junho de 2018
Denise Costa Aguiar
Coordenadora-Geral do Procon/MPPI em exercício
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15351/2018
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA
INTERMEDIÁRIA ROBERTO MONTEIRO CARVALHO,relativa ao seu deslocamento para responder pela 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Bom
Jesus-PI, no dia 24 de maio de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15485/2018
Requerente: Roberto Monteiro Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA
INTERMEDIÁRIA ROBERTO MONTEIRO CARVALHO, relativa ao seu deslocamento para responder pela 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Bom
Jesus-PI, no dia 28 de maio de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15643/2018
Requerente: Nivaldo Ribeiro
Requerido: Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor-FPDC
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato Conjunto PGJ/PROCON nº 01/2017, o pedido do(a) requerente, autorizando o pagamento dovalor referente a 03
(três) diárias e ½ (meia), ao COORDENADOR-GERAL DO PROCON/MPPI NIVALDO RIBEIRO, por deslocamentopara auxiliar nos trabalhos do
2º Encontro Regional do Ministério Público, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2018, em Parnaíba-PI, com deslocamento nos dias
06 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 28 de junho de 2018
Denise Costa Aguiar
Coordenadora-Geral do Procon/MPPI em exercício
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15873/2018
Requerente: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de ½ (meia) diária, ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA
INTERMEDIÁRIA GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, relativa a seu deslocamento para responder pela Promotoria de Justiça de
Porto-PI, no dia 06 de junho de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15874/2018
Requerente: Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias, ao PROMOTOR DE
JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA, referente a seu deslocamento para Atuar na
Justiça Itinerante realizada na Faculdade UNINOVAFAPI, em Teresina-PI, nos períodos do dia 04 ao dia 05 de junho de 2018 e do dia 07 ao dia
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08 de junho de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15879/2018
Requerente: José Marques Lages Neto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 03 (duas) diárias e ½ (meia) ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE
ENTRÂNCIA FINAL JOSÉ MARQUES LAGES NETO,relativas ao seu deslocamento à comarca de Caracol-PI, para responder pela Promotoria
de Justiça da referida comarca, no período do dia 02 ao dia 05 de abril de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15882/2018
Requerente: Francisco Túlio Ciarline Mendes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 01 (uma) e ½ (meia) diárias, ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA FRANCISCO TÚLIO CIARLINI MENDES,relativa ao seu deslocamento à cidade de Luís Correia-PI, para
responder pela Promotoria de Justiça da referida cidade, nos dias 07, 14 e 21 de maio de 2018, em razão de licença prêmio do titular
compreendida no período de 02 a 31 de maio de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15885/2018
Requerente: Maurício Verdejo Gonçalves Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA MAURÍCIO VERDEJO GONÇALVES JÚNIOR, relativo a seu deslocamento à Promotoria de Justiça de Inhuma-
PI, para responder pela referida Promotoria de Justiça, do dia 02 ao dia 04 de maio de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15888/2018
Requerente: Cezário de Souza Cavalcante Neto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 07 (sete) diárias ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO,relativas aos seus deslocamentos para responder pela Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, nos
seguintes períodos: do dia 04 ao dia 07 de junho de 2018 e do dia 25 ao dia 28 de junho de 2018.
Teresina-PI, 26 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15015/2018
Requerente: João Batista de Castro Filho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL JOÃO BATISTA DE CASTRO FILHO, referente ao deslocamento àTeresina-PI, nos dias 17 a
18 de maio de 2018, para atuar nas audiências de custódia pautadas para o dia 18 de maio de 2018, em substituição ao Promotor de Justiça Luiz
Gonzaga Rebelo Filho.
Teresina-PI, 15 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15098/2018
Requerente: Tallita Luzia Bezerra Araújo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) ½ (meia) diárias, à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA TALLITA LUZIA BEZERRA ARAÚJO, referente ao deslocamento à cidade de
Marcolândia-PI, para responder pela Promotoria de Justiça da referida cidade nos dias 05, 12 e 18 de junho de 2018.
Teresina-PI, 21 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15102/2018
Requerente: Airton Alves Mendes de Moura
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO,nos termos do Ato PGJ nº 414/2013,o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao SERVIDOR
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AIRTON ALVES MENDES DE MOURA, referente ao deslocamento nos dias 22 a 24 de maio de 2018, devido à necessidade de realizar a
agregação das Promotorias de Justiça de Várzea Grande, Francinópolis, Elesbão Veloso, Valença, Pimenteiras, Santa Cruz do Piauí e Picos-PI.
Teresina, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15234/2018
Requerente: Antônio de Deus Silva
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
SERVIDOR ANTÔNIO DE DEUS SILVA para representar o Ministério Público do Estado do Piauí no evento ''Ação Nacional Estruturante-eSocial
para o Ministério Público'', a ser realizado no período de 13 a 15 de junho de 2018, na sede da Procuradoria Geral do Trabalho, em Brasília-DF.
Teresina, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15344/2018
Requerente: Francisco de Assis Rodrigues de Santiago Júnior
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) ao PROMOTOR DE JUSTIÇA DE
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SANTIAGO JÚNIOR, relativa ao seu deslocamento nos dias 28 a 29
de maio de 2018 à cidade de Bom Jesus-PI para responder pela Promotoria de Justiça Agrária e Fundiária, com sede na referida cidade.
Teresina-PI, 13 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15345/2018
Requerente: Édsel de Oliveira Bezerra
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL ÉDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO,referente ao deslocamento, nos
dias 13 a 15 de junho de 2018, paraparticipar do II Seminário Nacional de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público, a ser realizado em
Brasília-DF, nos dias 14 e 15 de junho de 2018.
Teresina-PI, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15347/2018
Requerente: Nayrah Helyse Pereira Machado
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento referente a02 (duas) diárias e ½ (meia),à
SERVIDORA NAYRAH HELISE PEREIRA MACHADO, por deslocamento,para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do Ministério
Público, a ser realizado nos dias07 a 09 de junho de 2018, em Parnaíba-PI.
Teresina, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15348/2018
Requerente: Clériston de Castro Ramos
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a02 (duas) diárias e ½ (meia),
aoSERVIDOR CLÉRISTON DE CASTRO RAMOS, por deslocamento, nos dias 07 a 09 de junho de 2018,para auxiliar nos trabalhos do 2º
Encontro Regional do Ministério Público, em Parnaíba-PI.
Teresina, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15349/2018
Requerente: Luiz Antônio França Gomes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) aoPROMOTOR DE JUSTIÇA DE
ENTRÂNCIA INICIAL LUIZ ANTONIO FRANÇA GOMES, relativo ao seu deslocamento nos dias 29 a 30 de maio de 2018 à cidade deValença-PI,
conforme prestação de contas anexada aos autos nas fls. 11 a 13, para responder pela 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da referida cidade.
Teresina-PI, 18 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15353/2018
Requerente: Karine Araruna Xavier
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 07 (sete) ½ (meia) diárias, à PROMOTORA DE JUSTIÇA DE
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ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA KARINE ARARUNA XAVIER, relativo ao seu deslocamento para responder pela Promotoria de Justiça de Pio IX-
PI, nos dias 9 e 22 de fevereiro de 2018; 06, 08, 20 e 21 de março de 2018 e 24 de maio de 2018.
Teresina-PI, 20 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15376/2018
Requerente: Viviane Maria de Pádua Rios Magalhães
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento referente a02 (duas) diárias e ½ (meia) à
SERVIDORA VIVIANE MARIA DE PÁDUA RIOS MAGALHÃES, por deslocamento nos dias07 a 09 de junho de 2018,para auxiliar nos trabalhos
do 2º Encontro Regional do Ministério Público do Estado do Piauí, em Parnaíba-PI.
Teresina, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15466/2018
Requerente: Glauco Ventura Alves Neri
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a01 (uma) diária e ½
(meia)aoSERVIDOR GLAUCO VENTURA ALVES NERI, por deslocamento nos dias 07 a 08 de junho de 2018,para auxiliar nos trabalhos do 2º
Encontro Regional do Ministério Público, em Parnaíba-PI.
Teresina, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15483/2018
Requerente: José Claudenir Batista Alcântara
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) ao SERVIDOR JOSÉ CLAUDEIR BATISTA
ALCÂNTARA, relativa aos seus deslocamentos à cidade de São Raimundo Nonato para participar de capacitação para conselheiros tutelares da
Região de São Raimundo Nonato, nos dias 12 a 15 de março de 2018.
Teresina, 19 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15484/2018
Requerente: Igo Carvalho dos Santos
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
SERVIDOR IGO CARVALHO DOS SANTOS para representar o Ministério Público do Estado do Piauí no evento ''Ação Nacional Estruturante-
eSocial para o Ministério Público'', a ser realizado no período de13 a 15 de junho de 2018, na sede da Procuradoria Geral do Trabalho,
emBrasília-DF.
Teresina, 06 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15487/2018
Requerente: Silvestre Bezerra da Costa Filho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a04 (quatro) diárias e 1/2 (meia), ao
SERVIDOR SILVESTRE BEZERRA DA COSTA FILHO,relativo ao seu deslocamento paraa cidade deParnaíba, no período de 28 de maio a 01
de junho de 2018, para a realização de mudança, instalação e configuração de equipamentos na nova sede das Promotorias de Justiça.
Teresina, 13 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15629/2018
Requerente: Sérgio Plácido de Siqueira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a01 (uma) diária e ½
(meia),aoSERVIDOR SÉRGIO PLÁCIDO DE SIQUEIRA, por deslocamento nos dias 03 a 04 de junho de 2018,para obter seu respectivo token e
certificado digital, no dia 04 de junho de 2018, na sede do Ministério Público do Estado do Piauí, em Teresina-PI.
Teresina, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15637/2018
Requerente: Jânio Valente Barreto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a01 (uma) diária e ½ (meia), ao
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SERVIDOR JÂNIO VALENTE BARRETO, por deslocamento nos dias03 a 04 de junho de 2018,para obter seu respectivo token e certificado
digital, no dia 04 de junho de 2018, na sede do Ministério Público do Estado do Piauí, em Teresina-PI.
Teresina, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15646/2018
Requerente: José Arimatéa Marques Area Leão Costa
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do(a) requerente, autorizando o pagamento referente a 03 (três) diárias e ½ (meia), a(o)
SERVIDOR(A) JOSÉ ARIMATÉA MARQUES AREA LEÃO COSTA, por deslocamento paraauxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do
Ministério Público, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2018, na Comarca de Parnaíba-PI, com deslocamentos nos dias 06 a 09 de
junho de 2018.
Teresina, 15 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15647/2018
Requerente: Antônio Luís da Silva Oliveira
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) ao SERVIDOR
ANTÔNIO LUÍS DA SILVA OLIVEIRA parta auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do Ministério Público realizado nos dias 07, 08 e 09 de
junho de 2018, na Comarca de Parnaíba-PI, com deslocamentos nos dias 06 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 11 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15679/2018
Requerente: Teresinha de Jesus Marques
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos na Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia)à
PROCURADORA DE JUSTIÇA TERESINHA DE JESUS MARQUES, referente ao deslocamento para participar do 2º Encontro Regional do
Ministério Público, realizado nos dias 07, 08 e 09 de junho de 2018, na Comarca de Parnaíba-PI, com deslocamento nos dias 07 a 09 de junho de
2018.
Teresina-PI, 13 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15685/2018
Requerente: Karla Daniela Furtado Maia Carvalho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP n° 13/2013, pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA KARLA DANIELA FURTADO MAIA CARVALHO, relativa ao seu deslocamento à
cidade de Parnaíba-PI, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do Ministério Público, nos dias 07 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 19 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15759/2018
Requerente: Cláudio Bastos Lopes
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL CLÁUDIO BASTOS LOPES, referente ao seu deslocamento para participar de reunião de
trabalho no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, no período de 19 a 21 de junho de 2018.
Teresina-PI, 15 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15760/2018
Requerente: Rodrigo Roppi de Oliveira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, referente ao seu deslocamento para participar de reunião
de trabalho no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, no período de 19 a 21 de junho de 2018.
Teresina-PI, 18 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15761/2018
Requerente: Aristides Silva Pinheiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 14



Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) ao
PROCURADOR DE JUSTIÇA ARISTIDES SILVA PINHEIRO, referente ao deslocamento para realizar Correição Ordinária na 1ª e 3ª Promotorias
de Justiça de Oeiras-PI, com deslocamento nos dias 25 a 26 de junho de 2018.
Teresina, 20 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15762/2018
Requerente: Rodrigo Roppi de Oliveira
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01 (uma) diária e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA,referente ao deslocamento para realizar Correição Ordinária
na 1ª e 3ª Promotorias de Justiça de Oeiras-PI, com deslocamento nos dias 25 a 26 de junho de 2018.
Teresina-PI, 21 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15763/2018
Requerente: Alice Cristina Cardoso Fernandes Batista
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do ATO PGJ N° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 01 (uma) diária e ½ (meia), à
SERVIDORA ALICE CRISTINA CARDOSO FERNANDES BATISTA, para compor equipe que realizará Correição Ordinária nas 1ª e 3ª
Promotorias de Justiça de Oeiras, com deslocamento a ocorrer no período do dia 25 ao dia 26 de junho de 2018.
Teresina-PI, 25 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15764/2018
Requerente: Luiz Gonzaga Bona
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ N° 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 01 (uma) diária e ½ (meia), ao
SERVIDOR LUIZ GONZAGA BONA, para conduzir veículo que transporta a equipe que realizará Correição Ordinária nas 1ª e 3ª Promotorias de
Justiça de Oeiras, com deslocamento no período do dia 25 ao dia 26 de junho de 2018 .
Teresina-PI, 25 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15871/2018
Requerente: Liana Maria Melo Lages
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 01(uma) diária e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL LIANA MARIA MELO LAGES, referente ao seu deslocamento para a cidade de BRASÍLIA-
DF, para participar do Seminário Internacional de Execução Penal, no período de 18 a 19 de junho de 2018.
Teresina-PI, 20 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15872/2018
Requerente: José William Pereira Luz
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, relativa ao seu deslocamento à cidade de Manoel
Emídio-PI, para responder pela Promotoria de Justiça, nos dias 05 a 08 de junho de 2018.
Teresina-PI, 21 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15875/2018
Requerente: Shaianna da Costa Araújo
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos no Ato PGJ 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) à servidora
SHAIANNA DA COSTA ARAÚJO relativa ao seu deslocamento à cidade de Parnaíba-PI para auxiliar nos trabalhos do 2ª Encontro Regional do
Ministério Público realizado nos dias 06 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 13 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15876/2018
Requerente: Valdélia Leite Barros
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos no Ato PGJ 414/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à SERVIDORA
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VALDÉLIA LEITE BARROS,relativa aos seus deslocamentos à cidade de Parnaíba-PI, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do
MPPI nos dias 07 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 18 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15877/2018
Requerente: Mary Sandra Landim Pinheiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ 414/2013, o pedido da requerente, autorizando o pagamento de 03 (três) diárias e ½ (meia) à servidora MARY
SANDRA LANDIM PINHEIRO, relativa ao seu deslocamento à cidade de Parnaíba-PI para auxiliar nos trabalhos do 2ª Encontro Regional do
Ministério Público realizado nos dias 06 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 14 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15887/2018
Requerente: Luana Azeredo Alves
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA LUANA AZEREDO ALVES, relativa ao seu deslocamento à cidade de Parnaíba-
PI, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do Ministério Público, nos dias 07 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 19 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15891/2018
Requerente: Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à
PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA, relativa ao seu deslocamento à
cidade de Parnaíba-PI, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do Ministério Público, nos dias 07 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 19 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15892/2018
Requerente:Ana Cristina Matos Serejo
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, o pedido do requerente, o pagamento de 05 (cinco) diárias à PROMOTORA DE JUSTIÇA
ANA CRISTINA MATOS SEREJO,relativa aos seus deslocamentos à Comarca de Miguel Alves-PI, para participar de audiências criminais,
recebimento e devolução de processos, atendimento ao público e visita à Delegacia de Polícia, nos dias 04 a 05 e 18 a 21 de junho de 2018.
Teresina-PI, 21 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15898/2018
Requerente: Emanoel Nascimento de Sousa
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos do Ato PGJ 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 04 (quatro) diárias e ½ (meia) ao MILITAR
EMANOEL NASCIMENTO DE SOUSA,relativa aos seus deslocamentos à cidade de Brasília-DF para participar do XVII Curso de Análise LAB-LD
no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, nos dias 04 a 08 de junho de 2018.
Teresina-PI, 20 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15899/2018
Requerente: Rodrigo Roppi de Oliveira
Requerido: Procuradoria Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
Defiro, nos termos da Resolução nº 13/2013-CSMP-PI, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02(duas) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA,referente ao deslocamento, nos dias 03 a 05 de julho de
2018, para realizar Correição Ordinária na 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça de Picos.
Teresina-PI, 21 de junho de 2018.
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15878/2018
Requerente: Regis de Moraes Marinho
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 05(cinco) diárias ao PROMOTOR
DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL RÉGIS DE MORAES MARINHO, referente ao seu deslocamento para responder pela Promotoria de Justiça
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de Eliseu Martins-PI, do dia 12 ao dia 14 e do dia 27 ao dia 29 de junho de 2018.
Teresina, 21 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15880/2018
Requerente: José Claudenir Batista Alcântara
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO,nos termos do Ato PGJ nº 414/2013,o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) ao SERVIDOR JOSÉ CLAUDEIR BATISTA
ALCÂNTARA, relativas ao seu deslocamento à cidade de Parnaíba-PI, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do MPPI nos dias 07 a
09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 18 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15881/2018
Requerente: Lilith Joice Matos Frota Lemos Duarte
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à SERVIDORA LILITH JOICE MATOS FROTA
LEMOS DUARTE,relativas ao seu deslocamento à cidade de Parnaíba-PI, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do MPPI nos dias
07 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 18 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15883/2018
Requerente: Rita de Cássia de Carvalho Rocha Gomes de Souza
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013,o pagamento de 06 (seis) diárias, à PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL
RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO ROCHA GOMES DE SOUZA,relativa aos seus deslocamentos para responder pela 1ª Promotoria de Justiça
de Piracuruca-PI, nos dias 06 a 08 e 18 a 21 de junho de 2018.
Teresina-PI, 25 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15884/2018
Requerente: Lia Raquel Prado Burgos
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à PROMOTORA DE JUSTIÇA DE
ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA LIA RAQUEL PRADO BURGOS RIBEIRO MARTINS,relativas ao seu deslocamento à cidade de Parnaíba-PI,
para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do Ministério Público, nos dias 07 a 09 de junho de 2018.
Teresina-PI, 19 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15886/2018
Requerente: Roselaine Silva de Lima
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pagamento de 02 (duas) diárias e ½ (meia) à SERVIDORA ROSELAINE SILVA DE
LIMA,relativas ao seu deslocamento à cidade de Parnaíba-PI, para auxiliar nos trabalhos do 2º Encontro Regional do MPPI nos dias 07 a 09 de
junho de 2018.
Teresina, 18 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15900/2018
Requerente: Luiz Gonzaga Bona
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 02 (duas) diárias e ½ (meia), ao
SERVIDOR LUIZ GONZAGA BONA, para conduzir veículo que transporta a equipe que realizará Correição Ordinária nas 4ª, 5ª e 6ª Promotorias
de Justiça de Picos, com deslocamento a ser realizado no período do dia 03 ao dia 05 de julho de 2018.
Teresina-PI, 25 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15901/2018
Requerente: Aristides Silva Pinheiro
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02(duas) diárias e ½ (meia)ao
PROCURADOR DE JUSTIÇA ARISTIDES SILVA PINHEIRO, referente ao seu deslocamento para realizar Correição Ordinária na 4ª, 5ª e 6ª
Promotorias de Justiça de Picos.
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3. SECRETARIA GERAL 
[]

3.1. PORTARIAS PGJ/PI3091 

Teresina-PI, 20 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15902/2018
Requerente: João Malato Neto
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos da Resolução CSMP nº 13/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de 02(duas) diárias e ½ (meia) ao
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL JOÃO MALATO NETO, referente ao deslocamento, nos dias 03 a 05 de julho de 2018, para
realizar Correição Ordinária na 4ª, 5ª e 6ª Promotorias de Justiça de Picos.
Teresina-PI, 21 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativa nº 15916/2018
Requerente: Patrício Noé da Fonseca
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ Nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento de ½ (meia) diária ao PPROCURADOR
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA,referente ao deslocamento paraministrar Palestra com a
temática "Segurança nas Eleições 2018", no 2º Encontro Regional do MPPI em Parnaíba-PI, com deslocamento no dia 08 de junho de 2018.
Teresina-PI, 21 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça
Extrato de Decisão
Procedimento de Gestão Administrativanº 15922/2018
Requerente: Alexandre Leite Barbosa
Requerido: Procuradoria-Geral de Justiça
Assunto: Solicitação de Diárias
DEFIRO, nos termos do Ato PGJ Nº 414/2013, o pedido do requerente, autorizando o pagamento referente a 01 (uma) diária e ½ (meia) ao
SERVIDOR ALEXANDRE LEITE BARBOSA, relativo ao deslocamento realizado no período do dia 07 ao dia 08 de junho de 2018, para realizar o
transporte do Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, a fim de ministrar palestra durante o 2º Encontro
Regional do Ministério Público.
Teresina-PI, 25 de junho de 2018
Cleandro Alves de Moura
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA PGJ/PI Nº 1860/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça
LUIZ GONZAGA REBELO FILHO, titular da 21ª Promotoria de Justiça de Teresina, referentes ao 2º período do exercício de 2018, previstas para
o período de 02 a 31 de julho de 2018, conforme a escala publicada no DEMPPI n° 97, de 24 de janeiro de 2018, ficando os trinta dias para
serem fruídos em data oportuna.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 02/07/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 05 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1892/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER, de 05 a 09 de julho de 2018, 05 (cinco) dias de licença para tratamento de saúde à Promotora de Justiça RITA DE FÁTIMA
TEIXEIRA MOREIRA E SOUZA, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Teresina, conforme atestado médico, nos termos do inc. I do art. 103 da
Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 05/07/2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1893/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
SUSPENDER ad referendum do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí 16 (dezesseis) dias remanescentes de férias do
Procurador de Justiça ARISTIDES SILVA PINHEIRO, Corregedor Geral,, referentes ao 1º período do exercício de 2018, anteriormente previstas
para o período de 16 a 31 de julho de 2018, conforme a Portaria PGJ nº 1795/2018, ficando os 16 (dezesseis) dias para serem fruídos em data
oportuna.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 09 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1894/2018
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O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o deferimento
da solicitação contida no Ofício nº 313/2018-Gabinete PROCON/MP-PI,
R E S O L V E
DESIGNAR os servidores JOSÉ ARIMATÉA MARQUES AREA LEÃO COSTA e ANTÔNIO LUIS DA SILVA OLIVEIRA, lotados na Divisão de
Fiscalização do PROCON, para realizar fiscalização no município de Corrente-PI, no período de 09 a 13 de julho de 2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 09 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1895/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a solicitação
contida no Ofício-Circular nº 39/2018/CPE, oriundo do Conselho Nacional do Ministério Público,
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor EDIGAR NOGUEIRA BRANDÃO NETO, Coordenador Técnico de Comunicação Social do MPPI, matrícula nº 15092, para
participar da "Ação Nacional Estrututante na Área de Comunicação Social", promovida pela Comissão de Planejamento Estratégico do
Conselho Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP), a ser realizado nos dias 30 e 31 de julho de 2018, na sede do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios - MPDFT, em Brasília-DF.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 09 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1896/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93,
CONSIDERANDO a solicitação do Promotor de Justiça Assuero Stevenson Pereira Oliveira, titular da 9ª Promotoria de Justiça de Teresina,
R E S O L V E
DESIGNAR o Promotor de Justiça JOSÉ MARQUES LAGES NETO, titular da 11ª Promotoria de Justiça de Teresina, para atuar nas audiências
de atribuição da 9ª Promotoria de Justiça de Teresina, pautadas para o dia 10 de julho de 2018, na 9ª Vara Criminal de Teresina-PI.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 09 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1897/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a concessão de férias à Promotora de Justiça Itanieli Rotondo Sá, Assessora de Planejamento e Gestão,
R E S O L V E
DESIGNAR a Promotora de Justiça CLÁUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA, titular da 12ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI e
Chefe de Gabinete do PGJ, para, sem prejuízo de suas funções, exercer o cargo de Assessora Especial de Planejamento e Gestão, enquanto
durar as férias da Promotora de Justiça Itanieli Rotondo Sá, no período de 09 a 13 de julho de 2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 09 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1898/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do art. 3º do Ato PGJ nº 308/2012,
R E S O L V E
DESIGNAR o Promotor de Justiça LUIZGONZAGAREBELOFILHO, titular da 21ª Promotoria de Justiça de Teresina, para, sem prejuízo das
funções que exerce, responder pela 45ª Promotoria de Justiça de Teresina, enquanto durar as férias da titular, no período de 10 a 29 de julho de
2018.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1899/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
ANTECIPAR o gozo de 30 (trinta) dias de férias do Promotor de Justiça RÔMULO PAULO CORDÃO, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de
Corrente, referentes ao 1º período do exercício de 2018, previstas para o período de 01 a 30 de agosto de 2018, conforme a escala publicada no
DEMPPI n° 97, de 24 de janeiro de 2018, para serem fruídas de 09 de julho a 07 de agosto de 2018.
Retroajam-se os efeitos da presente Portaria ao dia 09 de julho de 2018.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 1900/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições legais,
R E S O L V E
CONCEDER ao Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Barras, 07 (sete) dias de compensação para
serem fruídos em 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 de julho de 2018, em razão de compensação por trabalho extraordinário realizado em regime de
Esforço Concentrado na 4ª, 22ª, 50ª, 53ª e 54ª na Promotoria de Justiça de Teresina, conforme a Portaria PGJ nº 916/2018, a certidão da
Corregedoria Geral do Ministério Público Estadual do Piauí e, de acordo com o Ato Conjunto PGJ/CGMP nº 03/2012.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1902/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
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"f", da Lei Complementar Estadual nº12/93, nos termos do art. 1º do Ato PGJ nº 308/2012, e
CONSIDERANDO a designação do Promotor de Justiça João Batista de Castro Filho para atuar responder pela 2ª Promotoria de Justiça de
Teresina-PI, no período de 09 a 20 de julho de 2018, conforme Portaria PGJ/PI nº 1865/2018,
R E S O L V E
DESIGNAR o Promotor de Justiça MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para atuar na audiência
de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras, referente ao processo nº 0000273-81.2018.8.18.0030, a ser realizada no dia 11 de julho de
2018, às 8h, na Comarca de Oeiras.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1903/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso das atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea
"f", da Lei Complementar Estadual nº12/93, nos termos do art. 1º do Ato PGJ nº 308/2012, e
CONSIDERANDO a designação do Promotor de Justiça João Batista de Castro Filho para atuar responder pela 2ª Promotoria de Justiça de
Teresina-PI, no período de 09 a 20 de julho de 2018, conforme Portaria PGJ/PI nº 1865/2018,
R E S O L V E
DESIGNAR o Promotor de Justiça MARCONDES PEREIRA DE OLIVEIRA, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Oeiras, para atuar na audiência
de atribuição da 3ª Promotoria de Justiça de Oeiras, referente ao processo nº 0000033-29.2017.8.18.0030, a ser realizada no dia 17 de julho de
2018, às 14h, na Comarca de Oeiras.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1904/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 1374/2018, que designou o Promotor de Justiça LUIZ ANTÔNIO FRANÇA GOMES, titular da Promotoria de
Justiça de São Félix do Piauí, de entrância inicial,para responder pela 2ª Promotoria de Justiça Valença, de entrância intermediária, até ulterior
deliberação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1905/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E
REVOGAR a Portaria PGJ/PI nº 345/2018, que designou o Promotor de Justiça RAFAEL MAIA NOGUEIRA, titular da Promotoria de Justiça de
Barro Duro, para, sem prejuízo das funções que exerce, responder pela Promotoria de Justiça de São Félix do Piauí.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ Nº 1906/2018
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA, atribuições conferidas no art. 12, inciso XIV, alínea "f", da Lei
Complementar Estadual nº 12/93, nos termos do art. 1º do Ato PGJ nº 308/2012,
R E S O L V E
DESIGNAR o Promotor de Justiça RAFAEL MAIA NOGUEIRA, titular da Promotoria de Justiça de Barro Duro, para, sem prejuízo das funções
que exerce, responder pela 2ª Promotoria de Justiça de Valença do Piauí, até ulterior deliberação.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Teresina-PI, 10 de julho de 2018.
CLEANDRO ALVES DE MOURA
Procurador-Geral de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 1 - MPPI, DE 11 DE JULHO DE 2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, tendo em vista o disposto na Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
e suas alterações, na Lei Complementar Estadual nº 13, de 3 de janeiro de 1994, e suas alterações, na Lei Estadual nº 6.237, de 5 de julho de
2012, e alterações, e no Ato PGJ nº 650/2017, torna pública a realização de III concurso público para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva em cargos de nível superior e de nível médio, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de
Eventos (Cebraspe).
1.1.1 O Cebraspe realizará o concurso utilizando o método Cespe de seleção.
1.2 A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes fases:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, de responsabilidade do Cebraspe;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior, de responsabilidade de Cebraspe.
1.3As provas objetivas e discursiva, o procedimento de verificaçãodacondiçãodeclaradaparaconcorreràsvagasreservadasaoscandidatosnegros e
a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência serão realizadas na cidade de Teresina/PI.
1.3.1Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na localidade de realização das provas, estas poderão ser realizadas em
outras localidades.
1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados à Lei Complementar Estadual nº 13, de 3 de janeiro de 1994, e suas alterações, e à Lei
Estadual nº 6.237, de 5 de julho de 2012, e alterações.
2 DOS CARGOS
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2.1NÍVEL SUPERIOR
CARGO 1: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: ENGENHARIA - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior que envolvam o assessoramento aos membros do Ministério
Público do Estado do Piauí em processos administrativos e judiciais, compreendendo a realização de vistorias, perícias, avaliações, análise de
documentos, realização de estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas, prestando informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e
relatórios em matérias da área de Engenharia Civil, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; a atuação em projetos,
convênios e programas de interesse do Ministério Público, isoladamente ou em conjunto com outras instituições; o planejamento, elaboração,
supervisão, coordenação, orientação e execução de projetos ou serviços técnicos administrativos; a assistência e assessoria na contratação dos
serviços; a atuação em atividades administrativas do Ministério Público do Estado do Piauí, aqui compreendidos o planejamento, elaboração,
supervisão, coordenação, orientação e execução de projetos ou serviços técnicos administrativos.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.241,11.
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
CARGO 2: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: PROCESSUAL
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: prestar auxílio à chefia imediata na análise e elaboração de peças e documentos referentes aos
processos judiciais, administrativos e procedimentos extrajudiciais em trâmite no setor de lotação, competindo analisar processos judiciais,
administrativos e procedimentos extrajudiciais sob a supervisão da chefia imediata; realizar análise, pesquisa, seleção e processamento de
informações sobre legislação, doutrina e jurisprudência; inserir e consultar informações em sistemas informatizados de base de dados, quando
disponíveis para acesso; elaborar e redigir minutas de peças processuais e administrativas, tais como petições, pareceres, relatórios técnicos,
recomendações, resoluções, portarias, despachos, ofícios, certidões, termos de ajustamento de conduta e outros documentos jurídicos
relacionados à área de atuação do setor em que esteja lotado.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.241,11.
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
CARGO 3: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: SAÚDE - ESPECIALIDADE: MEDICINA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Medicina, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: elaborar estudos técnicos, relatórios, pareceres técnicos e outros documentos relacionados à área
de saúde pública e de saúde suplementar; realizar vistorias, inspeções e auditorias, mediante comprovada necessidade e solicitação dos
Procuradores e Promotores de Justiça; orientar as Promotorias de Justiça sobre matérias pertinentes à área sanitária e sugerir procedimentos em
atos e assuntos administrativos, providenciando e encaminhando material de apoio, quando necessário; planejar, organizar, dirigir, coordenar e
controlar as atividades de assistência médica, em caráter preventivo, ambulatorial e primeiros socorros, bem como as atividades administrativas
de assistência à saúde, de benefícios e de caráter social aos membros do Ministério Público, servidores e pensionistas; atuar em procedimentos
relacionados à concessão de licenças para tratamento de saúde, por motivo de doença de pessoa da família, por acidente em serviço, à gestante
e de paternidade, legalmente previstas, na área de sua competência; elaborar relatórios estatísticos referentes às atividades da Assessoria
Pericial; controlar a entrada e a saída dos documentos encaminhados à assessoria pericial, instruindo-os, se for o caso, bem como efetuando os
necessários registros e mantendo o arquivo de documentos organizado e atualizado; realizar atendimento médico, para membros do Ministério
Público, servidores e pensionistas; propor a aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos para a Coordenadoria ao qual está vinculado;
propor a realização de eventos relacionados à área de saúde; realizar palestras educativas e outras atividades relacionadas à promoção e
prevenção da saúde física e mental, quando solicitado pelo órgão; realizar vistorias de consultórios, clínicas, hospitais e outros serviços de saúde
para fins de convenio; expedir atestados periciais, elaborar relatórios e participar de juntas médicas; desenvolver outras atividades correlatas.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.241,11.
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
CARGO 4: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: SAÚDE - ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Psicologia, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior que envolvam a promoção da adequação funcional e orientação
profissional, a elaboração de diagnósticos e intervenções organizacionais, a assistência e acompanhamento psicológico aos membros,
servidores, inativos, pensionistas e a seus dependentes; a elaboração de relatórios técnicos e laudos sobre aspectos psicológicos e
psicossociais; a realização de entrevistas voltadas a seu campo de atuação; o assessoramento técnico à área jurídica; a realização de visitas
domiciliares e a instituições públicas e privadas que prestam atendimento a dependentes químicos, abrigam crianças e adolescentes e
sentenciados; o planejamento e a realização de análises de trabalhos para descrição dos comportamentos requeridos no desempenho de cargo e
funções; o planejamento, execução e acompanhamento dos processos de recrutamento e seleção de pessoal, de avaliação de desempenho
funcional e de programas voltados à capacitação e ao desenvolvimento dos servidores da Instituição; a proposição de ações destinadas ao
aprimoramento das relações de trabalho, com base em pesquisas realizadas internamente e estudos técnicos, visando contribuir para a
produtividade e a motivação de servidores; o assessoramento técnico na implantação da política de gestão organizacional de pessoas da
Instituição; a emissão de parecer técnico inerente à sua área de atuação, sempre que requerido pela autoridade competente; a atuação na
orientação e educação em saúde, em seu nível de especialização, com vistas à prevenção primária e secundária de doenças e, particularmente,
à promoção de saúde e de qualidade de vida, tanto individualmente como por meio de cursos, palestras, campanhas e programas educativos; a
realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos e(ou) específicos de informática; outras de mesma natureza e grau de complexidade
que venham a ser determinadas pela autoridade superior.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.241,11.
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
CARGO 5: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na área de Tecnologia da Informação,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: realizar atividades de nível superior relacionadas ao planejamento, à coordenação, à supervisão e à
execução de tarefas que envolvem as funções de análise e desenvolvimento de sistemas, a partir da gestão da informação e diagnóstico das
necessidades institucionais; a elaboração de
projetos de sistemas de informação de acordo com a metodologia de desenvolvimento de sistemas vigente; definição de métodos, normas e
padrões para aquisição, governança, desenvolvimento, manutenção, segurança, modelo corporativo de dados e gestão de sistemas e serviços de
Tecnologia da Informação, bem como zelar pelo seu cumprimento; estabelecer e assegurar os níveis de qualidade dos sistemas de informação e
comunicação; participar em atividades de consultoria, suporte técnico e capacitação de usuários e desenvolvedores, zelando pela qualidade do
atendimento em sua área de atuação; planejamento, coordenação e gerenciamento de ações para a implementação de soluções de Tecnologia
da Informação, bem como prover e manter em funcionamento essa estrutura tecnológica, composta por sistemas, serviços, equipamentos e
programas de informática necessários ao funcionamento do Ministério Público; elaboração de projetos para criação e manutenção de bancos de
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dados corporativos, com planejamento de seu layout físico e lógico; a instalação, a configuração, o gerenciamento, o monitoramento e o ajuste do
funcionamento de sistemas gerenciadores de informação; criação de estratégias de auditoria e melhoria da performance do banco de dados,
realizando a instalação de upgrades, downgrades, patches e releases, incluindo a realização de atividades de backup e restore; o planejamento,
coordenação e execução das migrações de dados de sistemas, bem como replicação e atualização de bases de dados em produção para
desenvolvimento por meio de importações/exportações de banco de dados; o monitoramento das aplicações, efetuando ajustes de desempenho
(tunning) de aplicação e de banco de dados, propondo ajustes de melhorias nos programas e aplicações; o monitoramento da utilização de
memória, processador, acesso a discos, volume de dados dos bancos de dados; desenvolvimento de atividades de suporte técnico, envolvendo
assessoramento, planejamento, coordenação, execução, acompanhamento, supervisão e avaliação de programas, projetos e ações das áreas
meio e fim do Ministério Público do Estado do Piauí; formulação, planejamento, implementação, coordenação, execução e avaliação das políticas,
das diretrizes, dos processos de trabalho e das atividades relacionadas à gestão de sistemas - requisitos, projetos, construção e testes de
software, programação visual, garantia da qualidade e administração de dados; definição de metodologia de administração de dados, envolvendo
o gerenciamento, a definição de padrões, o acesso, a manipulação e distribuição de dados; garantia de eficiência e eficácia do modelo conceitual
de sistemas desenvolvido para a Instituição, definindo cronogramas, prototipação e modelagem de dados, bem como coordenando a sua
implementação; dimensionamento de requisitos e funcionalidade de sistema; avaliação, seleção e definição de arquiteturas de alto nível do
software, com descrição de comportamento, interfaces e propriedades de seus componentes detalhadamente; definição, avaliação e proposição
de melhorias a processos, produtos e subprodutos do ciclo de vida do software, elaborando critérios para a seleção, avaliação, contratação e
aquisição de produtos de software; gerenciamento do desenvolvimento, integração, implantação e controle de sistemas de informação
corporativos; disponibilizar informações de apoio às decisões estratégicas na área de Tecnologia da Informação; realizar a gestão e a
implementação da governança de TI; outras atividades correlatas.
REMUNERAÇÃO: R$ 6.241,11.
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
2.2NÍVEL MÉDIO
CARGO 6: TÉCNICO MINISTERIAL - ÁREA: ADMINISTRATIVA
REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou curso técnico equivalente,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atuar no suporte administrativo necessário ao desempenho das atividades inerentes ao
funcionamento do setor de lotação e sob a orientação da chefia imediata, competindo-lhe auxiliar na elaboração, execução e avaliação de planos,
programas e projetos pertinentes ao setor de lotação; expedir certidões, declarações e atestados; gerenciar a entrada, a saída e a distribuição
interna de documentos e autos de processos judiciais, administrativos e procedimentos extrajudiciais, com o cadastramento das informações em
sistema informatizado, quando disponível; cumprir despachos de mero expediente em procedimentos administrativos e extrajudiciais em
tramitação no setor de lotação, desde que não configure atividade jurídica ou vinculada a outra área específica de atuação; redigir atas, editais,
ofícios, memorandos e notificações; manter e controlar o arquivo setorial, organizando pastas, documentos e livros de registro; encaminhar
documentos e atos administrativos ao setor competente para publicação na imprensa oficial; elaborar relatórios referentes à atuação
judicial/extrajudicial ou administrativa do setor de lotação, quando determinado pela chefia imediata.
REMUNERAÇÃO: R$ 4.023,03
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
3DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
3.1Ser aprovado no concurso público.
3.2Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal.
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
3.7Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.
3.8Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
3.9O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse.
3.10Cumprir as determinações deste edital.
4 DAS VAGAS

Cargo/Área/Especialidade
Vagas para ampla
concorrência

V a g a s  r e s e r v a d a s  p a r a
candidatos com deficiência

Vagas reservadas para
candidatos negros

Cargo 1: Analista Ministerial - Área: Engenharia -
Especialidade: Engenharia Civil

1

Cargo 2: Analista Ministerial - Área: Processual 3 1

Cargo 3: Analista Ministerial - Área: Saúde -
Especialidade: Medicina

1

Cargo 4: Analista Ministerial - Área: Saúde -
Especialidade: Psicologia

1

Cargo 5: Analista Ministerial - Área: Tecnologia da
Informação

2

Cargo 6: Técnico Ministerial - Área: Administrativa 12 2 3

(*) Para esse cargo/área/especialidade não há reserva de vagas para candidatos com deficiência para provimento imediato em razão do
quantitativo de vagas oferecido.
(**) Para esse cargo/área/especialidade nãoháreserva de vagas para candidatos negros para provimento imediato em razão do quantitativo de
vagas oferecido.
4.1 Os candidatos nomeados podem ser lotados em quaisquer órgãos, de execução e auxiliares, do Ministério Público do Estado do Piauí.
4.2 Haverá, antes da posse, inspeção médica oficial, nos termos do art. 17 da Lei Complementar nº 13/1994, sob responsabilidade do MPPI.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1Das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 10% serão
providas na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 4.835, de 23 de maio de 1996, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas
alterações, e da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o
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primeiro número inteiro subsequente.
5.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos/áreas/especialidades com número de vagas
igual ou superior a cinco.
5.1.3 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º
da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ): "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos
deficientes", observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo
Decreto Federal nº 6.949/2009.
5.2Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a)no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;
c) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência,
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da
deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), na forma do
subitem 5.2.1 deste edital.
5.2.1O candidato com deficiência deverá enviar, de forma legível, até as 18 horas do dia 6 de agosto de 2018, via upload, por meio de link
específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, imagens do CPF e do laudo médico a que se refere o subitem
5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração.
5.2.2 O envio da imagem do laudo médico e do CPF é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por
qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
5.2.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação original ou cópia autenticada em cartório constante do subitem 5.2 deste
edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da
veracidade das informações.
5.2.4As imagens do laudo médico e do CPF terão validade somente para este concurso público e não serão devolvidas, assim como não serão
fornecidas cópias dessa documentação.
5.3O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 7.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de
realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização dessas, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto
Federal nº 3.298/1999, e suas alterações.
5.3.1 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios
de aprovação e todas as demais normas de regência do concurso.
5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, na data provável de 15 de agosto de 2018.
5.4.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na
condição de pessoa com deficiência e, se for o caso, enviar a documentação pendente anexa ao recurso, deverá observar os procedimentos
disciplinados na respectiva relação provisória.
5.5A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com
deficiência.
5.5.1 O candidato que não se declarar com deficiência no aplicativo de inscrição não terá direito de concorrer às vagas reservadas aos
candidatos com deficiência. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para o candidato ter sua solicitação deferida.
5.6DA PERÍCIA MÉDICA
5.6.1O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia médica oficial
promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por seis profissionais, que analisará aqualificação do candidato
como deficiente, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146/2015, dos arts. 3º, 4º e 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do
art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, e da Súmula nº 377, do STJ.
5.6.2Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, bem
como à provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo I deste edital, e, se for o caso, de exames complementares
específicos que comprovem a deficiência física.
5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe por ocasião da realização da perícia médica.
5.6.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria) (original
ou cópia autenticada em cartório), realizado nos últimos 12 meses.
5.6.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem
correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos.
5.6.6Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da perícia médica, não
apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 meses ou
deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.6.4 e 5.6.5 deste edital, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência
na perícia médica ou, ainda, que não comparecer à perícia.
5.6.7O candidato que não for considerado com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado no concurso, figurará na lista de classificação
geral por cargo/área/especialidade.
5.6.8 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada durante o estágio probatório, na
forma estabelecida no § 2º do art. 43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações.
5.6.9O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, apresentar incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo
será exonerado.
5.6.10O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia médica e não for
eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral por cargo/área/especialidade.
5.6.11 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos com deficiência aprovados serão
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação por cargo/área/especialidade.
6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS
6.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área/especialidade e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão
providas na forma da Resolução CNMP nº 170, de 13 de junho de 2017.
6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de
fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução CNMP nº 170/2017.
6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que se autodeclararem negros nos cargos/áreas/especialidades com
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número de vagas igual ou superior a três.
6.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e
preencher a autodeclaração de que é negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE.
6.1.4 A autodeclaração terá validade somente para este concurso público.
6.1.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
6.1.6 A relação provisória dos candidatos que se autodeclararam negros, na forma da Resolução CNMP nº 170/2017, será divulgada no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, na data provável de 15 de agosto de 2018.
6.1.7 O candidato que desejar desistir de concorrer às vagas reservadas aos negros deverá alterar a opção de concorrência, por meio de link
disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, a partir da data de divulgação da relação citada no subitem
anterior, das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do segundo dia, (horário oficial de Brasília/DF), ininterruptamente. Após esse período, não
serão aceitos pedidos de alteração de opção.
6.2 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS
CANDIDATOS NEGROS
6.2.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao
procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.
6.2.2 Para o procedimento de verificação, na forma da Resolução CNMP nº 170/2017, o candidato que se autodeclarou negro deverá se
apresentar à comissão avaliadora.
6.2.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor.
6.2.3 Durante o procedimento de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.
6.2.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão
avaliadora.
6.2.5 A avaliação da comissão considerará o fenótipo do candidato.
6.2.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for considerado como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.
6.2.6 Será eliminado do concurso o candidato que:
a) não for considerado pela comissão avaliadora como negro, conforme previsto no § 4º do art. 5º da Resolução CNMP nº 170/2017;
b) se recusar a ser filmado, não responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora, não assinar a declaração, não comparecer à
entrevista ou não se submeter ao procedimento de verificação;
c) prestar declaração falsa.
6.2.6.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa,o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à
anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a
ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
6.3 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura em ato discriminatório de qualquer natureza.
6.4 A avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas
para este concurso.
6.5 A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição
do candidato como pessoa negra.
6.6 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, se atenderem a essa condição, e às
vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
6.6.1 Além das vagas de que trata o subitem 6.1 deste edital, os candidatos negros poderão optar por concorrer às vagas reservadas às pessoas
com deficiência, se atenderem a essa condição, de acordo com a sua classificação no concurso.
6.6.2 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do
preenchimento das vagas reservadas a candidatos negros.
6.6.3 Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às reservadas às pessoas com deficiência, convocados
concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma delas.
6.6.3.1 Caso os candidatos não se manifestem previamente, serão nomeados dentro das vagas destinadas aos negros.
6.6.4 Na hipótese de o candidato, aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente, ser convocado primeiramente para o provimento
de vaga destinada a candidato negro, ou optar por esta, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência.
6.6.5 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente
classificado.
6.6.6 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas
remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de
classificação geral por cargo/área/especialidade.
6.6.7 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o
número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.
7DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
7.1TAXAS:
a)nível superior: R$ 110,00;
b)nível médio: R$ 90,00
7.2Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, solicitada no período
entre 10 horas do dia 18 de julho de 2018 e 18 horas do dia 6 de agosto de 2018 (horário oficial de Brasília/DF).
7.2.1O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de
comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao
processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
7.2.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição.
7.2.2O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário.
7.2.3 O candidato deverá imprimir o boleto bancário, que será disponibilizado na página de acompanhamento do concurso, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, após efetuado o registro pelo banco.
7.2.3.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário pela página de acompanhamento do concurso.
7.2.4 O boleto bancário pode ser pago em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos
nesses correspondentes bancários.
7.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 5 de setembro de 2018.
7.2.6As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa
de inscrição.
7.3O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, por meio da
página de acompanhamento, após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento.
7.4DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
7.4.1Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos
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para os cargos/áreas/especialidades aos quais deseja concorrer. No sistema de inscrição, o candidato deverá optar pelos
cargos/áreas/especialidades aos quais deseja concorrer.
7.4.1.1 Somente será admitida uma inscrição por cargo/área/especialidade/turno de provas.
7.4.1.2 Durante o período de inscrições, a solicitação de inscrição feita para os cargos de nível superior ou para o cargo de nível médio poderá
ser alterada no que diz respeito a: cargo/área/especialidade, sistema de concorrência e atendimento especial, sendo vedada a alteração de nível
superior para nível médio, ou de nível médio para nível superior.
7.4.1.3 Encerrado o período de inscrição, as inscrições realizadas no sistema de inscrição que tenham sido efetivamente pagas ou isentas serão
automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.
7.4.2É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada via postal, via fax, via requerimento administrativo ou via correio
eletrônico.
7.4.3É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outro cargo.
7.4.4Para efetuar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia
individual, tirada nos últimos seis meses anteriores à data de publicação deste edital, e que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e
os seus ombros.
7.4.4.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções contidas no sistema de inscrição referentes ao procedimento de envio da
fotografia.
7.4.4.1.1 O candidato que não enviar a fotografia obedecendo às especificações constantes do subitem 7.4.4 deste edital, de tal forma que
impeça ou dificulte a sua identificação durante a realização das provas, poderá, a critério do Cebraspe, ser submetido à identificação especial no
dia de realização das provas.
7.4.4.1.1.1 O candidato que for submetido à identificação especial poderá ser fotografado no dia de realização das provas.
7.4.4.1.2 O envio da fotografia é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema
que impeça a chegada do arquivo a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem o
envio.
7.4.4.1.3 Os candidatos deverão ver i f icar ,  em l ink  especí f ico a ser d ivulgado na internet ,  no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, nas datas prováveis de 11 e 12 de setembro de 2018, se a foto encaminhada obedeceu
rigorosamente às instruções contidas no sistema eletrônico de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido acatada, o candidato
poderá realizar, nesses mesmos dias, entre 9 horas e 18 horas (horário oficial de Brasília/DF), novo envio de uma foto que atenda às
determinações do sistema.
7.4.5As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o Cebraspe do direito de
excluir do concurso público aquele que não preencher a solicitação de forma completa, correta e verdadeira.
7.4.6O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame
por conveniência da Administração Pública.
7.4.7O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado
nos locais de realização das provas objetivas e discursiva.
7.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
7.4.8.1 Haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição nos casos previstos na Lei Estadual nº 4.835, de 23 de maio de 1996, na Lei
Estadual nº 5.268, de 10 de dezembro de 2002, na Lei Ordinária nº 5.397, de 29 de junho de 2004, na Lei Estadual nº 5.953, de 17 de dezembro
de 2009, ou na Lei nº 6.882, de 26 de agosto de 2016, conforme procedimentos descritos a seguir.
7.4.8.2 Terá isenção total ou parcial do pagamento da taxa de inscrição o candidato que:
a) for pessoa com deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, conforme disposto no
artigo 2º da Lei Estadual nº 4.835, de 23 de maio de 1996; ou
b)for doador voluntário de sangue à Fundação Hemopi, antiga Fundação Hemocentro, ou a instituições oficiais de saúde, na forma da Lei
Estadual nº 5.268/2002; ou
c) for doador voluntário de sangue, ou doador efetivo de medula óssea, cadastrado em órgão competente, na forma da Lei Ordinária nº
5.397/2004;
d)estiver desempregado e em estado de necessidade, na forma da Lei Estadual nº 5.953/2009; ou
e) for eleitor convocado e nomeado, que efetivamente trabalhe como mesário e colaborador nas eleições político-partidárias, em plebiscitos e
referendos realizados pela Justiça Eleitoral do Piauí, conforme especificações contidas no subitem 7.4.8.2.1.3.1 deste edital, na forma da Lei nº
6.882/2016; ou
f) comprovar renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo, na forma da Lei Estadual nº 5.953/2009.
7.4.8.2.1 Os candidatos amparados pela alínea "a" do subitem 7.4.8.2 deste edital deverão enviar, de forma legível, conforme subitem 7.4.8.3
deste edital, a imagem dos seguintes documentos:
a) CPF e laudo médico, emitido nos últimos 90 dias, que comprove a condição de pessoa com deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298/1999,
e suas alterações, que não será válido para concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência nem para fins de solicitação de
atendimento especial, devendo o candidato, para tanto, observar o disposto nos subitens 5.2 e 7.4.9 deste edital.
7.4.8.2.2 Os candidatos amparados pelas alíneas "b" e "c" do subitem 7.4.8.2 deste edital deverão enviar, de forma legível, conforme subitem
7.4.8.3 deste edital, a imagem dos seguintes documentos:
a) comprovação de pelo menos três doações de sangue realizadas no período de um ano antes da data final da inscrição neste concurso,
mediante apresentação de certificado emitido pela Fundação Hemopi, antiga Fundação Hemocentro ou por outra instituição oficial de saúde; ou
b) comprovação de doação de medula óssea, mediante apresentação de certificado emitido pela Fundação Hemopi, antiga Fundação
Hemocentro ou por outra instituição oficial de saúde, devidamente atualizado, juntamente com cópia do respectivo histórico.
7.4.8.2.3 Os candidatos amparados pela alínea "d" do subitem 7.4.8.2 deste edital deverão enviar, de forma legível, conforme subitem 7.4.8.3
deste edital, a imagem de um dos seguintes documentos:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) devidamente legalizada, ou documento comprobatório que possua fé pública, caso o
candidato não possua a CTPS, no qual conste a baixa do último emprego ou cópia autenticada do seguro-desemprego;
b) publicação do ato que o desligou do serviço público, se ex-servidor público vinculado à Administração Pública pelo regime estatutário;
c) declaração de Hipossuficiência Econômica, cópia de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou recibo de entrega da Declaração
Anual de Isento;
d) última tarifa que comprove consumir a taxa mínima residencial mensal de água em até 10m3 por mês;
e) última tarifa mínima residencial que comprove o consumo de energia elétrica em até 30KW/h;
f) declaração firmada pelo próprio candidato de que a renda per capita da família é igual ou inferior a R$ 80,00 ao mês, considerando, para tanto,
os ganhos dos membros do núcleo familiar que vivam sob o mesmo teto, e declaração do número de dependentes, que comprove que a renda
per capita/mês da família não é superior a R$ 80,00 ao mês; ou
g) cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informação Social, expedido pelo INSS, ou de comprovante oficial de que integra um dos programas
sociais do Governo Federal, Estadual ou Municipal.
7.4.8.2.4 Os candidatos amparados pela alínea "e" do subitem 7.4.8.2 deverão comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral, por, no mínimo,
duas eleições, consecutivas ou não, sendo que cada turno é considerado uma eleição enviar, na forma do subitem 7.4.8.3 deste edital, a imagem
da declaração ou do diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor.
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7.4.8.2.4.1 Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral no período de eleições, plebiscitos e
referendos, como componente de mesa receptora de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou segundo mesário
ou secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, coordenador de seção eleitoral, supervisor de local de votação, também denominado de
administrador de prédio, e os designados para auxiliar os seus trabalhos, inclusive aqueles destinados à preparação e montagem dos locais de
votação.
7.4.8.2.5 Os candidatos amparados pela alínea "f" terão isenção parcial de 50% do valor da taxa de inscrição e deverão enviar, de forma legível,
conforme subitem 7.4.8.3 deste edital, a imagem dos seguintes documentos:
a) declaração de Hipossuficiência Econômica, cópia de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física ou recibo de entrega da Declaração
Anual de Isento;
b) cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informação Social, expedido pelo INSS, ou de comprovante oficial de que integra um dos programas
sociais do Governo Federal, Estadual ou Municipal;
c) cópia do contracheque ou de comprovante de renda.
7.4.8.3 A documentação para solicitação de isenção de taxa de que tratam os subitens 7.4.8.2.1 a 7.4.8.2.5 deste edital deverá ser enviada até as
18 horas do dia 6 de agosto de 2018, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18. Após
esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos que forem de interesse da Administração Pública.
7.4.8.3.1 O envio da documentação constante dos subitens 7.4.8.2.1 a 7.4.8.2.5 deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O
Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio, assim como não serão devolvidos e(ou)
fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.
7.4.8.3.2 Durante o período de que trata o subitem 7.4.8.3.2 deste edital, o candidato poderá desistir de solicitar a isenção do pagamento da taxa
de inscrição e optar pela impressão do boleto bancário, por meio da página de acompanhamento, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18.
7.4.8.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados toda a documentação. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a
referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
7.4.8.5 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção e da documentação apresentada é de inteira responsabilidade do
candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos,
por crime contra a fé pública, o que acarreta eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto
nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
7.4.8.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) torná-las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos deste edital;
d) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste edital.
7.4.8.7 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição, via requerimento administrativo, via fax, via correio eletrônico
ou, ainda, fora do prazo.
7.4.8.8 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo Cebraspe.
7.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na data provável de 15 de agosto de
2018, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18.
7.4.8.9.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido e, se
for o caso, enviar a documentação pendente anexa ao recurso, deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação provisória.
7.4.8.9.2 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a sua inscrição no concurso, acessar o endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18 e imprimir o boleto bancário, por meio da página de acompanhamento, para pagamento
até o dia 5 de setembro de 2018, conforme procedimentos descritos neste edital.
7.4.8.9.3 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 5 de setembro de 2018,
sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público.
7.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
7.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas objetivas e discursivas deverá, conforme prazo
descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a(s) opção(ões) correspondente(s) aos recursos especiais necessários;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;
c) enviar, via upload, a imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência,
doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que justifique
o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM).
7.4.9.1.1 Caso os recursos especiais necessitados pelo candidato para a realização das provas objetivas e discursiva não estejam entre aqueles
elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo OUTROS dessa lista de opções e, em seguida, proceder de
acordo com o subitem 7.4.9.6 deste edital.
7.4.9.1.2 Os recursos especiais solicitados pelo candidato para a realização das provas objetivas e discursivas deverão ser justificados pelo laudo
médico por ele apresentado, ou seja:
a) recursos especiais solicitados que não sejam respaldados pelo laudo médico serão indeferidos;
b) eventuais recursos que sejam citados no laudo médico do candidato, mas que não sejam por ele solicitados no sistema eletrônico de inscrição
não serão considerados na análise da solicitação de atendimento especial do candidato.
7.4.9.2 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas objetivas e discursiva deverá, conforme
prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à solicitação de tempo adicional para realização das provas;
b) enviar, via upload, imagem do CPF;
c) enviar, via upload, imagem do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, no qual deverá conter a assinatura do médico com carimbo e
número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), que ateste a espécie e o grau, ou nível, da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência, conforme inciso
IV do art. 39 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, e parecer que justifique a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do
art. 40 do referido decreto.
7.4.9.2.1 O candidato que teve o atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de suas provas objetivas e discursiva, caso
não seja considerado deficiente na perícia médica, será eliminado do concurso, por descumprir o subitem 13.2 deste edital.
7.4.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas objetivas e discursiva e demais fases deverá,
conforme prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de amamentar durante a realização das prova(s);
b) enviar, via upload, a imagem da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem
7.4.9.7 deste edital, a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com o respectivo
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CRM, que ateste a data provável do nascimento).
7.4.9.3.1 A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável
pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das
provas.
7.4.9.3.1.1 O Cebraspe não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.
7.4.9.4 O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a realização das provas objetivas, discursiva e demais
fases deverá, conforme prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente a utilização de nome social durante realização das provas, informando o
nome e sobrenome pelos quais deseja ser tratado;
b) enviar, via upload, imagem do CPF e do documento de identidade.
7.4.9.4.1 As publicações referentes aos candidatos transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no registro civil.
7.4.9.5 O candidato que for amparado pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, e necessitar realizar as provas objetivas,
discursiva e demais fases armadodeverá, conforme prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente à necessidade de portar arma durante realização das provas;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF;
c) enviar, via upload, a imagem do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei.
7.4.9.5.1 Os candidatos que não forem amparados pela Lei Federal nº 10.826/2003, e suas alterações, não poderão portar armas no ambiente de
provas.
7.4.9.6 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a realização das provas objetivas e
discursiva, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido neste edital nem relacionado nas opções
de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição deverá, conforme prazo descrito no subitem 7.4.9.7 deste edital:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, a opção correspondente ao campo OUTROS e, em seguida, descrever, no espaço destinado
para esse fim, no sistema eletrônico de inscrição, os recursos especiais necessários para a realização da prova;
b) enviar, via upload, a imagem do CPF e do respectivo laudo médico que justifique o atendimento solicitado.
7.4.9.7A documentação citada nos subitens 7.4.9.1 a 7.4.9.6 deste edital deverá ser enviada de forma legível até as 18 horas do dia 6 de
agosto de 2018 (via upload), por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18. Após esse
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.
7.4.9.7.1 O fornecimento da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato.
7.4.9.7.2 O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio, assim como não serão
devolvidos e(ou) fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente para este processo.
7.4.9.7.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se refere o subitem 7.4.9.7 deste edital. Caso seja solicitado pelo
Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
7.4.9.8 O candidato que não solicitar atendimento especial no sistema eletrônico de inscrição e não especificar quais os recursos serão
necessários para tal atendimento não terá atendimento especial, ainda que faça o envio, via upload, da documentação prevista nos subitens
7.4.9.1 a 7.4.9.6 deste edital. Apenas o envio do laudo/documentação não é suficiente para a obtenção do atendimento especial.
7.4.9.9 Na solicitação de atendimento especial que envolva utilização de recursos tecnológicos, caso ocorra eventual falha desses recursos no
dia de aplicação das provas, poderá ser disponibilizado atendimento alternativo, observadas as condições de viabilidade.
7.4.9.10 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
7.4.9.11 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, na data provável de 15 de agosto de 2018.
7.4.9.11.1 O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido e
se for o caso, enviar a documentação pendente anexa ao recurso, deverá observar os procedimentos disciplinados na respectiva relação
provisória.
8 DAS FASES DO CONCURSO
8.1 As fases do concurso estão descritas nos quadros a seguir.
8.1.1 NÍVEL SUPERIOR

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS CARÁTER

(P1) Objetiva Conhecimentos básicos 50 Eliminatório

(P2) Objetiva Conhecimentos específicos 70 e

(P3) Discursiva classificatório

8.1.2 NÍVEL MÉDIO

PROVA/TIPO ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE ITENS CARÁTER

(P1) Objetiva Conhecimentos básicos 50 Eliminatório

(P2) Objetiva Conhecimentos específicos 70
e
classificatório

8.2As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos/áreas/especialidades de nível superior terão a duração de 5 horas eserão aplicadas
na data provável de 23 de setembro de 2018, no turno da manhã.
8.3As provas objetivas para o cargo/área de nível médio terão a duração de 4 horas eserão aplicadas na data provável de 23 de setembro de
2018, no turno da tarde.
8.4Na data provável de 13 de setembro de 2018, será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí, e
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, edital que informará a disponibilização da consulta
aos locais e aos horários de realização das provas.
8.4.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18 para verificar seu local
de provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.
8.4.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo Cebraspe.
8.4.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no
horário determinado.
8.4.4O Cebraspe poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem 8.4 deste edital, comunicação pessoal dirigida ao
candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do
dever de observar o disposto no referido subitem.
8.5 O edital de resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos/áreas/especialidades, e de resultado provisório na prova discursiva,
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somente para os cargos/áreas/especialidades de nível superior, será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do
Piauí e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, na data provável de 9 de outubro de 2018.
9 DAS PROVAS OBJETIVAS
9.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes do item
14 deste edital.
9.2Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O julgamento de cada
item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois
campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo
designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.
9.3Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos da folha de respostas.
9.4O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido para a
correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de
respostas por motivo de erro do candidato.
9.5Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada
ou campo de marcação não preenchido integralmente.
9.6O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de
arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do processamento eletrônico desta.
9.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, seu número de inscrição e o número de seu
documento de identidade.
9.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido
deferido atendimento especial para auxílio no preenchimento/auxílio na leitura. Nesse caso, o candidato será acompanhado pelo aplicador
especializado do Cebraspe devidamente treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.
9.9 Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não devolver a sua folha de respostas.
9.10 O Cebraspe disponibilizaráo link de consulta da imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram as provas objetivas, exceto a
d o s  c a n d i d a t o s  e l i m i n a d o s  n a  f o r m a  d o s  s u b i t e n s  1 3 . 2 2  e  1 3 . 2 4  d e s t e  e d i t a l ,  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, em até cinco dias úteis a partir da data de divulgação do resultado final nas provas objetivas. A
consulta à referida imagem ficará disponível por até 60 dias corridos da data de publicação do resultado final no concurso público.
9.10.1 Após o prazo determinado no subitem 9.10 deste edital, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.
9.11 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
9.11.1Todas as folhas de respostas das provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico.
9.11.2A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta
do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em
discordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).
9.11.3A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem.
9.11.4Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:
a)obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
b)obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
c)obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
9.11.4.1O candidato eliminado na forma do subitem 9.11.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso público.
9.11.5Os candidatos não eliminados na forma do subitem 9.11.4 e do subitem 10.7.2 deste edital serão listados por cargo/área/especialidade de
acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será a soma das notas obtidas nas provas objetivas P1 e P2.
9.12 DOS GABARITOS OFICIAIS PRELIMINARES DAS PROVAS OBJETIVAS
9.12.1 Os gabari tos of ic iais prel iminares das provas objet ivas serão divulgados na internet,  no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, a partir das 19 horas da data provável de 25 de setembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF).
9.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá das 9 horas do primeiro
dia às 18 horas do segundo dia (horário oficial de Brasília/DF)para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos.
9.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de
Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, e seguir as instruções ali contidas.
9.12.3.1 O candidato poderá, ainda, no período de que trata o subitem 9.12.2 deste edital, apresentar razões para a manutenção do gabarito, por
meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, e seguir
as instruções ali contidas.
9.12.3.2 Durante o período de que trata o subitem 9.12.2 deste edital será possível defender apenas os gabaritos que foram objetos de recurso.
9.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
9.12.5O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
9.12.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob pena de ser
preliminarmente indeferido.
9.12.7 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido.
9.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para todos
os candidatos, independentemente de terem recorrido.
9.12.8.1 Se houver alteração de gabarito oficial preliminar ou de item integrante de prova adaptada, em razão de erro material na adaptação da
prova, essa alteração valerá somente aos candidatos que realizaram a referida prova adaptada, independentemente de terem recorrido.
9.12.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
9.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso contra o gabarito oficial definitivo.
9.12.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
10 DA PROVA DISCURSIVA (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR)
10.1A prova discursiva valerá 40,00 pontos e consistirá de redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos
conhecimentos específicos para cada cargo/área/especialidade.
10.2 A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 10.7 deste edital.
10.3O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em
material transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido
deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por aplicador especializado do
Cebraspe devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, o qual será gravado em áudio, especificando oralmente a grafia das palavras e
os sinais gráficos de pontuação.
10.4A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não o apropriado, qualquer
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palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no
espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.
10.5A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho do caderno de provas é
de preenchimento facultativo e não é válida para a avaliação da prova discursiva.
10.6A folha de texto definitivo não será substituída por motivo de erro do candidato no preenchimento desta.
10.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
10.7.1 Respeitados os empates na última colocação, será corrigida a prova discursiva dos candidatos aos cargos de nível superior aprovados nas
provas objetivas e classificados conforme quadro a seguir.

Cargos/área/especialidade
Candidatos à ampla
concorrência

Candidatos que se declararam
com deficiência

Cand ida tos  que  se
declararam negros

Cargo 1: Analista Ministerial - Área: Engenharia -
Especialidade: Engenharia Civil

10ª 2ª 3ª

Cargo 2: Analista Ministerial - Área: Processual 42ª 6ª 12ª

Cargo 3: Analista Ministerial - Área: Saúde -
Especialidade: Medicina

10ª 2ª 3ª

Cargo 4: Analista Ministerial - Área: Saúde -
Especialidade: Psicologia

10ª 2ª 3ª

Cargo 5: Analista Ministerial - Área: Tecnologia da
Informação

21ª 3ª 6ª

10.7.1.1 Não havendo candidatos que se declararam pessoas com deficiência ou candidatos negros aprovados nas provas objetivas, será
corrigida a prova discursiva dos demais candidatos da listagem geral de aprovados e classificados nas provas objetivas, até o limite total de
correções de que trata o quadro constante do subitem 10.7.1 deste edital, respeitados os empates na última colocação.
10.7.2 O candidato cuja prova discursiva não for corrigida na forma do subitem 10.7.1 deste edital estará automaticamente eliminado e não terá
classificação alguma no concurso.
10.7.3A prova discursiva avaliará o conteúdo - conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do
registro formal culto da Língua Portuguesa. O candidato deverá produzir, com base em temas formulados pela banca examinadora, texto
dissertativo, primando pela coerência e pela coesão.
10.7.3.1 A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da
modalidade escrita da Língua Portuguesa.
10.7.4 A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação
máxima será limitada ao valor de 40,00 pontos;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos tais como ortografia,
morfossintaxe e propriedade vocabular;
c)será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar o número
máximo de linhas estabelecido;
d) será calculada, então, a nota na prova discursiva (NPD), por meio da seguinte fórmula: NPD=NC-2×NE÷TL, em que TL corresponde ao
número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na prova;
e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NPD < 0,00;
f) será eliminado do concurso público o candidato que obtiver NPD inferior a 20,00 pontos.
10.7.5 Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota na prova discursiva igual a zero.
10.7.6 O candidato que se enquadrar na alínea "f" do subitem 10.7.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso.
10.7.7 Será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver sua folha de texto definitivo.
10.7.8 O candidato que se enquadrar no subitem 10.7.7 deste edital não terá classificação alguma no concurso.
10.8 DOS RECURSOS CONTRA O PADRÃO PRELIMINAR DE RESPOSTA E CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA
DISCURSIVA
10.8.1 O padrão pre l iminar  de resposta da prova d iscurs iva será d ivu lgado na in ternet ,  no endereço e le t rôn ico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, a partir das 19 horas da data provável de 25 de setembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF).
10.8.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva disporá do período das 9 horas do
dia 26 de setembro de 2018 às 18 horas do dia 27 de setembro de 2018 (horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia
subsequente ao da divulgação do padrão, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, e seguir as instruções ali contidas.
10.8.3 Se houver alteração, por força de impugnação, do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido.
10.8.4 Após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, será definido o padrão definitivo e
divulgado o resultado provisório na prova discursiva.
10.8.5 No recurso contra o resultado provisório na prova discursiva, é vedado ao candidato novamente impugnar em tese o padrão de resposta,
estando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão definitivo.
10.8.6 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva deverá observar os procedimentos
disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
11 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO
11.1 A nota final no concurso para os cargos/áreas/especialidades de nível superior será o somatório da nota final nas provas objetivas (NFPO) e
da nota final na prova discursiva (NFPD).
11.2 A nota final no concurso para o cargo/área de nível médio será igual à nota final nas provas objetivas (NFPO).
11.3 Após o cálculo da nota final no concurso e aplicados os critérios de desempate constantes do item 12 deste edital, os candidatos serão
listados em ordem de classificação por cargo/área/especialidade, de acordo com os valores decrescentes das notas finais no concurso.
11.4 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não eliminados no concurso e forem considerados pessoas com
deficiência na perícia médica, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral
cargo/área/especialidade.
11.5 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem aptos para concorrer às vagas reservadas na forma da Resolução CNMP nº
170/2017, se não eliminados no concurso, terão seus nomes publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral por
cargo/área/especialidade.
11.6 O edital de resultado final no concurso público contemplará a relação dos candidatos aprovados, ordenados por classificação, dentro dos
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quantitativos previstos no quadro a seguir.

Cargos/área/especialidade
Candida tos  à  ampla
concorrência

C a n d i d a t o s  c o m
deficiência

C a n d i d a t o s
negros

T o t
al

Cargo 1: Anal ista Ministerial  -  Área: Engenharia -
Especialidade: Engenharia Civil

3ª 1ª 1ª 5ª

Cargo 2: Analista Ministerial - Área: Processual 14ª 2ª 4º 20ª

Cargo 3: Analista Ministerial - Área: Saúde - Especialidade:
Medicina

3ª 1ª 1ª 5ª

Cargo 4: Analista Ministerial - Área: Saúde - Especialidade:
Psicologia

3ª 1ª 1ª 5ª

Cargo 5: Analista Ministerial - Área: Tecnologia da Informação 7ª 1ª 2ª 10ª

Cargo 6: Técnico Ministerial - Área: Administrativa 23ª 4ª 7ª 34ª

11.6.1Caso não haja candidato com deficiência aprovado até a classificação estipulada no quadro anterior, serão contemplados os candidatos da
listagem geral em número correspondente.
11.6.2 Caso não haja candidato negro aprovado até a classificação estipulada no quadro anterior, serão contemplados os candidatos da listagem
geral em número correspondente.
11.7 Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o subitem 11.6 deste edital, ainda que tenham atingido nota
mínima para aprovação, estarão automaticamente reprovados no concurso público.
11.8 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente
superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.
12 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
12.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, conforme art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
f) obtiver maior nota na prova discursiva, quando houver;
g) tiver maior idade;
h) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal).
12.1.1Os candidatos a que se refere a alínea "h" do subitem 12.1 deste edital serão convocados, antes do resultado final do concurso, para a
entrega da documentação que comprovará o exercício da função de jurado.
12.1.1.1Para fins de comprovação da função citada no subitem 12.1.1 deste edital, serão aceitas certidões, declarações, atestados ou outros
documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório) emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do País,
relativos ao exercício da função de jurado, nos termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008, data da entrada em vigor da Lei nº
11.689/2008.
13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a
serem publicados.
13.2 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetuados os casos específicos previstos na legislação vigente para
atendimento especializado para a realização das provas.
13.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso
público publicados no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18.
13.3.1 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos editais de resultados. Não serão fornecidas
informações que já constem dos editais ou fora dos prazos previstos nesses editais.
13.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na
Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe - Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3448-
0100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mp_pi_18, ressalvado o disposto no subitem 13.6 deste edital, e
por meio do endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
13.5 O candidato que desejar relatar ao Cebraspe fatos ocorridos durante a realização do concurso deverá fazê-lo junto à Central de Atendimento
ao Candidato do Cebraspe, postando correspondência para a Caixa Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF ou enviando e-mail para o
endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br.
13.6 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas. O candidato deverá observar
rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do subitem 13.3 deste edital.
13.6.1 Não serão fornecidos informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em atenção ao disposto no art. 31 da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011.
13.7 O candidato poderá protocolar requerimento relativo ao concurso, por meio de correspondência ou e-mail instruído com cópia do documento
de identidade e do CPF. O requerimento poderá ser feito pessoalmente mediante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato
na Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, no horário das 8 horas às 18 horas, ininterruptamente, exceto sábados, domingos e
feriados, observado o subitem 13.5 deste edital.
13.8 O candidato que desejar corrigir o nome fornecido durante o processo de inscrição deverá entregar requerimento de solicitação de
alteração de dados cadastrais das 8 horas às 18 horas (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por terceiro, na Central de
Atendimento ao Candidato do Cebraspe, localizada na Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe -
Asa Norte, Brasília/DF, ou enviar, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento ao Candidato do
Cebraspe - MPPI/2018 (Solicitação de alteração de dados cadastrais) - Caixa Postal 4488, CEP 70842-970, Brasília/DF, ou via e-mail, para o
endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br, acompanhado de cópia dos documentos que contenham os dados corretos e cópia da sentença
homologatória de retificação do registro civil.
13.9 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado
para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição ou
do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite,
marca-texto e(ou) borracha durante a realização das provas.
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13.10 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública,
pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras nacionais de habilitação em papel (somente o
modelo com foto).
13.10.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos eleitorais; carteiras nacionais de habilitação
digitais (modelo eletrônico); carteiras de estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou)
danificados.
13.10.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do documento.
13.11 Por ocasião da realização das fases, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 13.10
deste edital, não poderá realizar as fases e será automaticamente eliminado do concurso público.
13.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de
perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação documento (original ou cópia simples) que ateste o registro da ocorrência em órgão
policial expedido há, no máximo, 90 dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de
assinaturas em formulário próprio. O documento de registro da ocorrência será retido pela equipe de aplicação.
13.12.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou
à assinatura do portador.
13.12.2 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do certame, o Cebraspe poderá proceder à coleta de dado biométrico de todos os
candidatos no dia de realização das provas.
13.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.
13.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado para seu início.
13.15 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
13.15.1 A inobservância do subitem 13.15 deste edital acarretará a não correção das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do
concurso público.
13.16 O Cebraspe manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de acompanhamento pelos candidatos.
13.17 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.
13.18 O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 15 minutos anteriores ao
horário determinado para o término das provas.
13.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da
sala de provas.
13.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento ao local de realização das provas nos dias e horários
determinados implicará a eliminação automática do candidato.
13.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras ou
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação.
13.22 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®,
gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, Walkman®,
máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc.;
b) relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais,
chocolate, balas etc.), que não seja fabricado com material transparente.
13.22.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as provas, não será permitido o uso pelo candidato
de quaisquer objetos relacionados no subitem 13.22 deste edital.
13.22.1.1 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à exceção dos casos previstos na Lei nº
10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado e for amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da
inscrição, conforme subitem 7.4.9.5 deste edital.
13.22.2 Sob pena de ser eliminado do concurso, antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos
fornecida pela equipe de aplicação, obrigatoriamente desligados, telefone celular e qualquer outro equipamento eletrônico relacionado no
subitem 13.22 deste edital.
13.22.2.1Durante toda a permanência do candidato na sala de provas, o seu telefone celular, ou qualquer outro equipamento eletrônico,deve
permanecer obrigatoriamentedesligado e acondicionado na embalagem porta-objetos lacrada,com todos os aplicativos, funções e
sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer
equipamento eletrônico entre em funcionamento, mesmo sem a sua interferência direta, durante a realização das provas.
13.22.2.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o término
das suas provas. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.
13.22.3 O Cebraspe recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 13.22 deste edital no dia de realização das
provas.
13.22.4 O Cebraspe não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
13.22.5 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização
das provas nem por danos neles causados.
13.23No dia de realização das provas, o Cebraspe poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e
banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido.
13.24 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que durante a realização das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou
que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 13.22 deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais
candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos;
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h)ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou a folha de texto definitivo;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou na folha de texto definitivo;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer etapa do concurso público;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
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m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento especial, conforme previsto no subitem 7.4.9.5
deste edital;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue;
r) não permitir a coleta de dado biométrico.
13.25 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de provas, em razão de falha de impressão ou de equívoco na
distribuição de prova/material, o Cebraspe tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não personalizado
eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.
13.26 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação dessas ou pelas autoridades
presentes, informações referentes ao conteúdo das provas ou aos critérios de avaliação e de classificação.
13.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o candidato se
utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
13.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do candidato.
13.29 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.
13.30 O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do
concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, na forma dos subitens 13.7 ou
13.8 deste edital, conforme o caso, e perante o MPPI, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.
13.31 As despesas relativas à participação em todas as fases do concurso e à apresentação para os exames da perícia médica dos candidatos
que se declararem com deficiência e para os exames pré-admissionais correrão às expensas do próprio candidato.
13.32 Os casos omissos serão resolvidos pelo Cebraspe e MPPI.
13.33 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste edital serão objeto de avaliação, ainda que não
contempladas nos objetos de avaliação constantes do item 14 deste edital.
13.34 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a
ele posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas nos objetos de avaliação constantes do item 14 deste edital.
13.35 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital.
14 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
14.1 HABILIDADES
14.1.1 Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação,
análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio.
14.1.2 Cada item das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
14.2 CONHECIMENTOS
14.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme descritos a seguir.
14.2.2 CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3
Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, substituição e
repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura
morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração. 5.3
Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 5.5 Concordância verbal e nominal.
5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos
do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de
períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (EXCETO PARA O CARGO 2: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: PROCESSUAL): 1 Noções de
organização administrativa. 1.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 1.2 Administração direta e indireta. 1.3
Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. 2 Ato administrativo. 2.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação
e espécies. 3 Agentes públicos. 3.1 Legislação pertinente. 3.1.1 Lei Complementar Estadual nº 13/1994 e suas alterações (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí). 3.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis. 3.2 Disposições doutrinárias. 3.2.1 Conceito. 3.2.2
Espécies. 3.2.3 Cargo, emprego e função pública. 4 Poderes administrativos. 4.1 Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. 4.2 Uso e
abuso do poder. 5 Licitação. 5.1 Princípios. 5.2 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 5.3 Modalidades. 5.4 Tipos. 5.5 Procedimento. 6
Contratos administrativos; conceitos e características. 7 Controle da Administração Pública. 7.1 Controle exercido pela Administração Pública. 7.2
Controle judicial. 7.3 Controle legislativo. 8 Responsabilidade civil do Estado. 8.1 Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. 8.1.1
Responsabilidade por ato comissivo do Estado. 8.1.2 Responsabilidade por omissão do Estado. 8.2 Requisitos para a demonstração da
responsabilidade do Estado. 8.3 Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado. 9 Regime jurídicoadministrativo. 9.1 Conceito.
9.2 Princípios expressos e implícitos da Administração Pública. 10 Lei nº 9.784/1999 e suas alterações (Processo Administrativo Federal). 11 Lei
nº 8.429/1992 e suas alterações (Improbidade Administrativa).
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL (EXCETO PARA O CARGO 2: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: PROCESSUAL): 1 Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais. 2 Direitos e garantias fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e
coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. 3 Organização político-administrativa do Estado. 3.1
Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal e municípios. 4 Poder Executivo. 4.1 Atribuições e responsabilidades do presidente da
República. 5 Poder Legislativo. 5.1 Estrutura. 5.2 Funcionamento e atribuições. 5.3 Processo legislativo. 5.4 Fiscalização contábil, financeira e
orçamentária. 5.5 Comissões parlamentares de inquérito. 6 Poder Judiciário. 6.1 Disposições gerais. 6.2 Órgãos do Poder Judiciário. 6.2.1
Organização e competências. 6.2.2 Conselho Nacional de Justiça. 6.2.2.1 Composição e competências. 7 Funções essenciais à Justiça. 7.1
Ministério Público, Advocacia Pública. 7.2 Defensoria Pública.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA (SOMENTE PARA O CARGO 6: TÉCNICO MINISTERIAL - ÁREA: ADMINISTRATIVA): 1 Noções de sistema
operacional (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e BrOffice). 3 Redes de
computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft
Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird). 3.4 Sítios de
busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais. 3.7 Computação na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança.
5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup.
5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).
ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO: 1 Ética e moral. 2 Ética, princípios e valores. 3 Ética e democracia: exercício da cidadania. 4 Ética e função
pública. 5 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações: disposições gerais, atos de improbidade administrativa.
ATUALIDADES: 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação,
saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas interrelações e suas vinculações
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históricas.
14.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CARGO 1: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: ENGENHARIA - ESPECIALIDADE: ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA CIVIL: 1 Projetos de obras civis. 1.1 Etapas de projetos. 1.2 Arquitetônicos, estruturais (concreto, aço e madeira), fundações,
instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, impermeabilização. 1.3 Sistemas, métodos e processos de construção civil. 1.4 Tecnologia dos
materiais da construção civil. 1.5 Resistências de materiais de construção civil. 1.6 Patologia das construções. 1.7 Recuperação das construções.
1.8 Compatibilização de projetos. 2 Noções de projetos complementares: elevadores; ventilação/exaustão; ar condicionado; telefonia;
cabeamento estruturado; prevenção contra incêndio. 3 Manutenção predial e gestão de facilities. 4 Programação de obras. 4.1 Orçamento e
composição de custos unitários, parciais e totais. 4.2 BDI e Encargos sociais. 4.3 Critérios de medição de serviços. 4.4 Levantamento de
quantitativos. 4.5 Planejamento e cronograma físicofinanceiro — PERTCPM. 5 Fiscalização e acompanhamento de obras. 5.1 Construção e
organização do canteiro de obras. 5.2 Controle da execução de serviços. 5.3 Noções de Segurança do Trabalho e Normas Regulamentadoras
(NR) do Ministério do Trabalho e Emprego. 5.4 Controle da construção (execução de fundações; alvenaria; estruturas de concreto, aço e madeira;
coberturas e impermeabilização; esquadrias; pisos e revestimentos; pintura; instalações (água, esgoto, eletricidade, cabeamento estruturado e
telefonia). 5.5 Fiscalização: acompanhamento da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura). 5.6 Documentação da obra (diários e
documentos de legalização). 6 Licitações e Contratos: Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; Licitações e contratos: legislação específica para
obras de engenharia civil; Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. 7 Vistoria, perícia e elaboração de relatórios
técnicos, pareceres e laudos periciais. 8 Princípios de planejamento e de orçamento público. 9 Informática e programas computacionais de
engenharia. 10 Sistemas computadorizados baseados na metodologia Building Information Module (BIM). 11 Certificação ambiental de
construções (LEED, Aqua, Procel Edifica). 12 Legislação profissional pertinente (sistema CONFEACREA).
CARGO 2: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: PROCESSUAL
DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Introdução ao Direito Administrativo. 1.1 Origem, natureza jurídica e objeto do Direito Administrativo. 1.2 Os
diferentes critérios adotados para a conceituação do Direito Administrativo. 1.3 Fontes do Direito Administrativo. 2 Regime jurídicoadministrativo.
2.1 Conceito. 2.2 Conteúdo: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade, pela Administração, dos interesses púbicos. 2.3
Princípios expressos e implícitos da Administração Pública. 3 Organização administrativa. 3.1 Centralização, descentralização, concentração e
desconcentração. 3.2 Administração direta. 3.2.1 Conceito. 3.2.2 Órgão público: conceito; teorias sobre as relações do Estado com os agentes
públicos; características e classificação. 3.3 Administração indireta. 3.3.1 Conceito. 3.3.2 Autarquias. 3.3.3 Agências reguladoras. 3.3.4 Agências
executivas. 3.3.5 Fundações públicas. 3.3.6 Empresas públicas. 3.3.7 Sociedades de economia mista. 3.3.8 Consórcios públicos. 3.4 Entidades
paraestatais e terceiro setor. 3.4.1 Serviços sociais autônomos. 3.4.2 Entidades de apoio. 3.4.3 Organizações sociais. 3.4.4 Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 4 Atos administrativos. 4.1 Conceito. 4.2 Fatos da administração, atos da administração e atos
administrativos. 4.3 Requisitos ou elementos. 4.4 Atributos. 4.5 Classificação. 4.6 Atos administrativos em espécie. 4.7 Extinção dos atos
administrativos: revogação, anulação e cassação. 4.8 Convalidação. 4.9 Vinculação e discricionariedade. 4.10 Atos administrativos nulos,
anuláveis e inexistentes. 4.11 Decadência administrativa. 5 Processo administrativo. 5.1 Lei nº 9.784/1999 e suas alterações. 5.2 Disposições
doutrinárias aplicáveis. 6 Poderes e deveres da Administração Pública. 6.1 Poder regulamentar. 6.2 Poder hierárquico. 6.3 Poder disciplinar. 6.4
Poder de polícia. 6.5 Dever de agir. 6.6 Dever de eficiência. 6.7 Dever de probidade. 6.8 Dever de prestação de contas. 6.9 Abuso do poder. 7
Controle da Administração Pública. 7.1 Conceito. 7.2 Classificação das formas de controle. 7.2.1 Conforme a origem. 7.2.2 Conforme o momento
a ser exercido. 7.2.3 Conforme a amplitude. 7.3 Controle exercido pela Administração Pública. 7.4 Controle legislativo. 7.5 Controle judicial. 8
Improbidade administrativa. 8.1 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações. 8.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 9 Agentes públicos. 10 Licitações.
10.1 Legislação pertinente. 10.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 10.1.2 Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao
pregão. 10.1.3 Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações (Sistema de Registro de Preços). 10.1.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime
Diferenciado de Contratações Públicas). 10.1.5 Fundamentos constitucionais. 10.2 Disposições doutrinárias. 10.2.1 Conceito. 10.2.3 Objeto e
finalidade. 10.2.4 Destinatários. 10.2.5 Princípios. 10.2.6 Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 10.2.7 Modalidades. 10.2.8 Tipos. 10.2.9
Procedimento. 10.2.10 Anulação e revogação. 10.2.11 Sanções administrativas. 11 Contratos administrativos. 11.1 Legislação pertinente. 11.1.1
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 11.1.2 Lei nº 11.107/2005 e suas alterações e Decreto nº 6.017/2007 e suas alterações (Consórcios
Públicos). 11.2 Disposições doutrinárias. 11.2.1 Conceito. 11.2.2 Características. 11.2.3 Vigência. 11.2.4 Alterações contratuais. 11.2.5 Execução,
inexecução e rescisão. 11.2.6 Convênios e instrumentos congêneres. 11.2.7 Consórcios Públicos. 12 Desapropriação: conceito, características,
fundamentos, requisitos constitucionais, objeto, beneficiários, indenização e seu pagamento, desapropriação indireta e por zona. 13
Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores.
DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3
Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.4 Interpretação das normas constitucionais. 1.4.1 Métodos, princípios e limites. 2 Princípios
fundamentais. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 3.2 Habeas corpus, mandado de segurança,
mandado de injunção e habeas data. 3.3 Direitos sociais. 3.4 Nacionalidade. 3.5 Direitos políticos. 3.6 Partidos políticos. 4 Organização do
Estado. 4.1 Organização políticoadministrativa. 4.2 Estado federal brasileiro. 4.3 A União. 4.4 Estados federados. 4.5 Municípios. 4.6 O Distrito
Federal. 4.7 Territórios. 5 Administração Pública. 5.1 Disposições gerais. 5.2 Servidores públicos. 6 Organização dos poderes no Estado. 6.1
Mecanismos de freios e contrapesos. 6.2 Poder Legislativo. 6.2.1 Estrutura, funcionamento e atribuições. 6.2.2 Fiscalização contábil, financeira e
orçamentária. 6.2.3 Tribunal de Contas da União (TCU). 6.3 Poder Judiciário. 6.3.1 Disposições gerais. 6.3.2 Órgãos do Poder Judiciário. 6.3.2.1
Organização e competências. 6.3.3 Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 7 Funções essenciais à Justiça. 7.1 Ministério Público. 7.2 Advocacia
Pública. 7.3 Defensoria Pública. 8 Defesa do Estado e das instituições democráticas. 9. Sistema Tributário Nacional. 10 Finanças públicas. 10.1
Normas gerais. 10.2 Orçamentos. 11 Ordem econômica e financeira. 11.1 Princípios gerais da atividade econômica. 11.2 Sistema Financeiro
Nacional. 12 Poder constituinte. 12.1 Características. 12.2 Poder constituinte originário. 12.3 Poder constituinte derivado. 13 Controle da
constitucionalidade. 14 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores.
DIREITO CIVIL: 1 Lei: vigência, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e interpretação. 2 Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro. 3 Pessoas naturais e jurídicas: personalidade, capacidade, direitos de personalidade. 4 Domicílio. 5 Bens: conceito e espécies. 6 Fatos
e atos jurídicos: negócios jurídicos, requisitos, defeitos dos negócios jurídicos, modalidades dos negócios jurídicos, forma e prova dos atos
jurídicos, nulidade e anulabilidade dos negócios jurídicos, atos ilícitos, abuso de direito, prescrição e decadência, caso fortuito e força maior. 7
Direitos reais. 7.1 Espécies. 8 Direito de família: direito pessoal, casamento, relações de parentesco, direito patrimonial, regime de bens entre os
cônjuges, usufruto e administração dos bens de filhos menores, alimentos, bem de família, união estável, tutela e curatela. 9 Direito das
sucessões: sucessão em geral, sucessão legítima, sucessão testamentária, inventário e partilha. 10 Direito das obrigações: modalidades,
transmissão, adimplemento e extinção, inadimplemento. 11 Contratos: formação, teoria da imprevisão, evicção, vícios redibitórios, extinção e
espécies. 12 Responsabilidade civil, inclusive por danos causados ao ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico e paisagístico. 13 Lei nº 8.078/1990 e suas alterações (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). 14 Lei nº 11.698/2008 (Guarda
compartilhada de filhos). 15 Registros públicos. 16 Lei nº 9.656/1998 e suas alterações. 17 Lei nº 11.101/2005 e suas alterações (Lei de
Recuperação Judicial) e suas alterações. 18 Lei nº 9.279/1996 e suas alterações (Lei dos Direitos Autorais). Jurisprudência aplicada dos tribunais
superiores.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Lei nº 13.105/2015 e suas alterações (Código de Processo Civil). 2 Normas processuais civis. 3 Jurisdição. 4
Ação. 4.1 Conceito, natureza, elementos e características. 4.2 Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 Pressupostos processuais. 6 Preclusão. 7
Sujeitos do processo. 7.1 Capacidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das partes e procuradores. 7.3 Despesas, dos honorários
advocatícios e das multas. 7.4 Procuradores. 7.5 Sucessão das partes e dos procuradores. 8 Litisconsórcio. 9 Intervenção de terceiros. 10
Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 12 Advocacia Pública. 13 Defensoria Pública. 14 Atos processuais. 14.1
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Forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 Prazos. 14.4 Comunicação dos atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 Distribuição e registro. 14.7
Valor da causa. 15 Tutela provisória. 16 Formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do cumprimento de
sentença. 17.1 Procedimento comum. 17.2 Disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4 Improcedência liminar do pedido. 17.5 Contestação,
reconvenção e revelia. 17.6 Julgamento conforme o estado do processo. 17.7 Provas. 17.8 Sentença e coisa julgada. 18 Processos de execução.
19 Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais. 19.1 Disposições gerais. 19.2 Ordem dos processos. 19.3 Incidente de
Assunção de Competência. 19.4 Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 19.5 Conflito de competência. 19.6 Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas. 19.7 Reclamação. 20 Recursos. 21 Recursos para os tribunais superiores. 21.1 Recurso ordinário. 21.2 Recursos
extraordinário e especial. 21.3 Julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. 21.4 Agravo em recursos extraordinário e especial.
21.5 Embargos de divergência. 22 Mandado de segurança. 23 Ação civil pública. 24 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores.
DIREITO PENAL: 1 Aplicação da Lei Penal: princípios da legalidade e da anterioridade, a Lei Penal no tempo e no espaço, o fato típico e seus
elementos, relação de causalidade, culpabilidade, superveniência de causa independente. 2 Crime: consumado, tentado e impossível; desistência
voluntária e arrependimento eficaz; arrependimento posterior; crime doloso e culposo. 3 Erro de tipo: erro de proibição, erro sobre a pessoa,
coação irresistível e obediência hierárquica, causas excludentes de ilicitude. 4 Imputabilidade penal: concurso de pessoas; concurso de crimes. 5
Penas: espécies, cominação, aplicação, suspensão condicional da pena, livramento condicional, efeitos da condenação e da reabilitação,
medidas de segurança. 6 Ação penal pública e privada: extinção da punibilidade; execução das penas em espécie: penas privativas de liberdade,
penas alternativas (Lei nº 9.714/1998), regimes, autorizações de saída, remição e incidentes de execução. 7 Crimes contra a fé pública. 8 Crimes
contra a Administração Pública. 9 Lei nº 4.898/1965 e suas alterações (Crimes de abuso de autoridade). 10 Lei nº 10.028/2000 (Crimes contra as
finanças públicas). 11 Crimes contra a pessoa. 12 Crimes contra o patrimônio. 13 Lei nº 8.137/1990 e suas alterações (Crimes contra a ordem
tributária). 14 Lei nº 8.072/1990 e suas alterações (Crimes hediondos). 15 Lei nº 9.605/1998 e suas alterações (Crimes contra o meio ambiente).
16 Lei nº 9.455/1997 e suas alterações (Crimes de tortura). 17 Crimes contra a administração da justiça. 18 Crimes previstos na Lei nº
11.343/2006 e suas alterações. 19 Lei nº11.340/2006 e suas alterações. 20 Lei nº 12.850/2013 e suas alterações. 21 Jurisprudência aplicada dos
tribunais superiores.
DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Princípios gerais: aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; sujeitos da
relação processual; inquérito. 2 Ação penal. 2.1 Conceito, condições e pressupostos processuais. 2.2 Ação penal pública: titularidade e condições
de procedibilidade. 2.3 Denúncia: forma e conteúdo; recebimento e rejeição. 2.4 Ação penal privada: titularidade, queixa, renúncia, perdão,
perempção. 2.5 Ação civil. 3 Jurisdição. 3.1 Competência: critérios de determinação e modificação. 3.2 Incompetência: efeitos. 3.3 Questões e
processos incidentes. 4 Provas: conceito, princípios básicos, objeto, meios, ônus, limitações constitucionais das provas, sistema de apreciação. 5
Juiz, Ministério Público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça. 6 Prisão e liberdade provisória. 7 Citações e intimações: forma,
lugar e tempo. 8 Atos das partes, dos juízes, dos auxiliares da justiça e de terceiros. 9 Prazos: características, princípios e contagem. 10
Sentença. 10.1 Conceito, requisitos, classificação, publicação, intimação. 10.2 Sentença absolutória: providências e feitos. 10.3 Sentença
condenatória: fundamento da pena e efeitos. 10.4 Coisa julgada. 11 Nulidades e revisão criminal. 12 Exceções. 13 Habeas Corpus. 14 Processo
e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 15 Processo e julgamento dos crimes contra a honra. 16 Lei nº
9.296/1996 e suas alterações (Interceptação telefônica). 17 Procedimentos previstos na Lei nº 11.343/2006 e suas alterações. 18 Lei nº
8.038/1990 e suas alterações (Ação penal originária dos tribunais). 19 Lei nº 11.340/2006 e suas alterações. 20 Lei nº 12.850/2013 e suas
alterações. 21 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores.
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE: 1 Criança e adolescente. 1.1 Antecedentes históricos. 1.2 Inserção constitucional. 1.3 Princípio da
prevenção especial. 1.4 Direitos fundamentais da criança e do adolescente. 2 Política e organização do atendimento. 2.1 Linhas de ação e da
política de atendimento. 2.2 Linhas de ação e diretrizes. 2.3 Municipalização e descentralização. 2.4 Participação da cidadania e conselhos dos
direitos. 2.5 Entidades e programas de atendimento. 3 Conselho Tutelar. 3.1 Disposições gerais. 3.2 Atribuições. 3.3 Competência. 3.4 Escolha
dos conselheiros e impedimentos. 4 Medidas de proteção. 4.1 Disposições gerais. 4.2 Medidas específicas de proteção. 4.3 Colocação em família
substituta. 5 Medidas pertinentes aos pais ou responsável. 6 Direito à convivência familiar. 6.1 Família natural e família substituta. 6.2 Guarda. 6.3
Tutela. 6.4 Adoção. 6.5 Perda ou suspensão do poder familiar. 6.6 Colocação em família substituta. 7 Prática do ato infracional. 7.1 A questão
socioeducativa. 7.2 Conceito e tempo do ato infracional. 7.3 Inimputabilidade. 7.4 Direitos individuais. 7.5 Garantias processuais. 7.6 Medidas
socioeducativas. 7.7 Remissão. 8 Acesso à Justiça. 8.1 A Justiça da infância e da juventude. 8.2 Princípios gerais. 8.3 Competência. 8.4 Serviços
auxiliares. 9 Procedimentos. 9.1 Disposições gerais. 9.2 Perda e suspensão do poder familiar. 9.3 Destituição da tutela. 9.4 Colocação em família
substituta. 9.5 Apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. 9.6 Apuração de irregularidade em entidade de atendimento. 9.7 Apuração
de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente. 10 Recursos. 11 Ministério Público. 12 O advogado. 13 Proteção
judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos das crianças e dos adolescentes. 14 Crimes e infrações administrativas.
DIREITO AMBIENTAL: 1 Direito ambiental constitucional. 1.1 Meio ambiente como direito fundamental. 1.2 Princípios estruturantes do estado de
direito ambiental. 1.3 Competências ambientais legislativa e material. 1.4 Deveres ambientais. 1.5 Instrumentos jurisdicionais. 1.5.1 Ação civil
pública, ação penal pública, mandado de segurança individual e coletivo, ação popular, mandado de injunção ambiental. 1.6 Função ambiental
pública e privada. 1.7 Função social da propriedade. 1.8 Art. 225 da Constituição Federal de 1988. 2 Conceito de meio ambiente e seus aspectos.
2.1 Meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. 2.2 Conceito de recursos naturais e meio ambiente como bens ambientais. 2.3
Conceito de biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 2.4 Significado de direitos culturais. 3 Princípios de direito ambiental. 3.1 Prevenção,
precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador, cooperação, informação, participação, equidade intergeracional. 3.2 Princípios da tutela do
patrimônio cultural. 3.2.1 Cooperação, solidariedade, participação e informação, preservação do sítio e proteção do entorno, uso compatível com
a natureza do bem, pró-monumento, valorização sustentável. 4 Política Nacional de Meio Ambiente. 4.1 Objetivos. 4.2 Instrumentos de proteção
(técnicos e econômicos). 4.3 SISNAMA: estrutura e funcionamento. 4.4 Lei nº 6.938/1981 e suas alterações. 4.5 Decreto nº 99.274/1990 e suas
alterações. 4.6 Resolução do CONAMA nº 1 e suas alterações (Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA). 4.7 Resolução do CONAMA nº 237
(Licenciamento Ambiental). 4.8 Resolução do CONAMA nº 378 (empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou
regional). 5 Recursos hídricos. 5.1 Lei nº 9.433/1997 e suas alterações (instrumentos de gestão). 5.2 Resolução do CNRH nº 16/2001 e suas
alterações. 5.3 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 6 Recursos florestais. 6.1 Lei nº 12.651/2012 e suas
alterações. 6.2 Resoluções do CONAMA nº 302/2002 e 303/2002. 6.3 Lei nº 11.284/2006 e suas alterações (Gestão de florestas públicas). 6.3.1
Significado de gestão e de concessão florestal. 7 Espaços territoriais especialmente protegidos. 7.1 Áreas de preservação permanente e reserva
legal. 7.2 Lei nº 9.985/2000 e suas alterações (SNUC). 7.2.1 Tipos de unidades, objetivos e categorias. 8 Política urbana. 8.1 Diretrizes,
instrumentos e competência. 8.2 Arts. 182 e 183 da Constituição Federal. 8.3 Lei nº 10.257/2001 e suas alterações. 9 Responsabilidades. 9.1
Efeito, impacto e dano ambiental. 9.2 Poluição. 9.3 Responsabilidade administrativa, civil e penal. 9.4 Tutela processual. 9.4.1 STF, STJ e
tribunais de justiça estaduais. 9.5 Papel do Ministério Público na defesa do meio ambiente. 9.6 Crimes ambientais: espécies e sanções penais
previstas. 9.7 Lei nº 9.605/1998 e suas alterações. 9.8 Decreto nº 6.514/2008 e suas alterações.
TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS: 1 Teoria constitucional dos direitos difusos e coletivos. 1.1
Interesse público e privado. 1.2 Interesse público primário e secundário. 1.3 Interesses difusos, coletivos e individual homogêneos. 1.4 A defesa
judicial dos interesses transindividuais. 2 Ação civil pública. 3 Lei nº 10.741/2003 e suas alterações (Estatuto do idoso). 4 Improbidade
administrativa. 5 Proteção ao meio ambiente. 6 Proteção aos patrimônios cultural, público e social. 7 Direito da pessoa com deficiência: Lei nº
10.048/2000 e suas alterações, Lei nº 10.098/2000 e suas alterações, Decreto nº 5.296/2004 e suas alterações, Lei nº 7.853/1989 e suas
alterações, Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, Lei nº 13.146/2015 e suas alterações (Estatuto da pessoa com deficiência). 8 Defesa da
ordem urbanística. 9 A tutela em juízo dos interesses individuais homogêneos, difusos e coletivos. 9.1 Competência. 9.2 Ônus da prova. 9.3
Legitimidade ordinária e extraordinária. 9.4 Legitimidade ativa e passiva. 9.5 Legitimidade ativa da Defensoria Pública. 9.6 Litisconsórcio e
assistência. 9.7 Conexão, continência e litispendência. 9.8 Liminares e recursos. 9.9 Multas. 9.10 Fundo para reconstituição do bem lesado:
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fundos federais, fundos estaduais, receitas do fundo, finalidades do fundo, reparação das lesões individuais. 9.11 Sentença. 9.12 Desistência e
renúncia do recurso. 9.12.1 Efeitos. 9.12.2 Desistência pelo Ministério Público. 9.13 Coisa julgada na ação coletiva. 9.14 Responsabilidade por
custas, honorários advocatícios e demais encargos de sucumbência. 9.15 Liquidação e execução da sentença. 9.16 Legitimados para a
liquidação. 9.17 Escolha do foro pelo lesado individual. 9.18 Responsabilidade e culpa. 9.19 Prescrição e decadência. 10 Direito agrário. 10.1
Teoria geral do direito agrário: conceito e princípios. 10.2 Imóvel rural. 10.2.1 Conceito e classificação — Constituição da República e Lei
nº4.504/1964 e suas alterações (Estatuto da Terra). 10.2.2 Lei nº6.015/1973 e suas alterações (Título V - Do Registro de Imóveis). 10.3 Lei
nº8.629/1993 e suas alterações (reforma agrária). 10.4 Processo de desapropriação de terras para fins de reforma agrária (Lei Complementar nº
76/1993 e suas alterações). 10.5 Usucapião constitucional rural (art. 191 da Constituição da República e Lei nº6.969/1981 e suas alterações).
CARGO 3: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: SAÚDE - ESPECIALIDADE: MEDICINA
MEDICINA: 1 Noções gerais de medicina. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Doenças infecciosas. 1.4 Sistema imunitário e suas doenças.
1.5 Sistema respiratório e suas doenças. 1.6 Sistema cardiovascular e suas doenças. 1.7 Sistema gênito-urinário e suas doenças. 1.8 Sistema
digestivo e suas doenças. 1.9 Sistema endócrino e suas doenças. 1.10 Sistema locomotor e suas doenças. 1.11 Sistema neurológico e suas
doenças. 1.12 Órgãos dos sentidos e suas doenças. 1.13 Psiquismo e suas doenças. 1.14 Metabolismo e suas doenças. 1.15 Distúrbios
nutricionais. 1.16 Dermatologia. 1.17 Hematologia. 1.18 Genética e noções de doenças hereditárias. 2 Saúde do trabalhador. 2.1 Noções de
estatística e epidemiologia em medicina do trabalho. 2.2 Noções de fisiologia do trabalho: órgãos dos sentidos. 2.2.1 Metabolismo e alimentação.
2.2.2 Sistemas respiratório, cardiovascular e locomotor, entre outros. 2.3 Doenças profissionais e doenças ligadas ao trabalho: pneumoconioses,
asma ocupacional, neoplasias, surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, hematopatias, LER/Dort, entre
outras. 2.4 Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho, incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de álcool e outras drogas. 2.5
Agentes físicos e riscos à saúde. 2.6 Agentes químicos e riscos à saúde, incluindo noções de toxicologia. 2.7 Agentes biológicos e riscos à
saúde. 2.8 Ergonomia e melhoria das condições de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia. 2.8.1 Carga de trabalho. 2.8.2 Organização do
trabalho. 2.8.3 Trabalho sob pressão temporal. 2.8.4 Novas tecnologias, automação e riscos à saúde, entre outros. 2.9 Trabalho noturno e em
turnos: riscos à saúde e noções de cronobiologia. 2.10 Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 2.11 Noções de funcionamento de um
serviço de medicina e segurança do trabalho em empresas: composição, funcionamento e atribuições do Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). 2.11.1 Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao ambiente de trabalho. 2.11.2
Noções de acompanhamento médico de portadores de doenças crônicas em medicina do trabalho. 2.12 Noções de legislação relacionada à
saúde e à segurança do trabalho, incluindo legislação acidentária e normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 2.13
Previdência Social: funcionamento, legislação e conduta médico-pericial.
CARGO 4: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: SAÚDE - ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: 1 Gestão de pessoas nas organizações. 1.1 Sistemas modernos de gestão de recursos humanos. 1.1.1
Novos conceitos. 1.1.2 Ferramentas de gestão e estilos de liderança. 1.1.3 A negociação no contexto organizacional. 1.1.4 Gerenciamento da
pluralidade nas empresas. 1.2 Planejamento estratégico da gestão de pessoas. 1.3 Competência interpessoal. 1.4 Gerenciamento de conflitos.
1.5 Clima e cultura organizacional. 2 Política de desenvolvimento organizacional. 2.1 O novo conceito de treinamento e desenvolvimento para
educação continuada. 2.1.1 Organizações de aprendizagem. 2.1.2 O desafio de aprender e os conceitos de talento. 2.1.3 Competências múltiplas
e múltiplas inteligências. 2.2 Desenvolvimento de pessoas como estratégia de gestão e a interação desta atividade com as demais funções do
processo de gestão de pessoas. 2.2.1 Elaboração de projetos de desenvolvimento de pessoas: fases, procedimentos, diagnóstico, planejamento,
execução, acompanhamento e avaliação. 3 Psicodinâmica do trabalho e prevenção de saúde do trabalhador. 3.1 Atuação dos profissionais de
recursos humanos junto às equipes multidisciplinares e interdisciplinares voltadas para a saúde do trabalhador dentro e fora do mundo do
trabalho. 3.2 Prevenção da saúde dos trabalhadores nas organizações. 3.3 Ergonomia da atividade e psicopatologia do trabalho. 3.4 Relação
entre trabalho, processos de subjetivação e processos de saúde e adoecimento relacionado ao trabalho. 3.5 Práticas grupais. 3.6 Atuação do
psicólogo na interface saúde/trabalho/educação. 3.7 Psicologia de grupo e equipes de trabalho: fundamentos teóricos e técnicos sobre grupos,
conflitos no grupo e resolução de problemas. 4 Gestão de pessoas no setor público: tendências e gestões atuais. 5 Avaliação e gestão de
desempenho. 5.1 Gestão do conhecimento e gestão por competências, abordagens e ferramentas. 5.2 Distinção entre administração de pessoal,
administração de recursos humanos e gestão social. 5.3 Política de avaliação de desempenho individual e institucional. 6 Política de
recrutamento e seleção. 6.1 Movimentação e captação de pessoas como estratégia competitiva. 6.2 Técnicas e processo decisório, fontes e
meios de recrutamento. 6.3 Planejamento, técnicas, avaliação e controle de resultados do processo seletivo. 6.4 Rotação de pessoal e
absenteísmo. 7 Política de promoção e planos de carreira: avaliação de cargos e salários, análise funcional. 8 Ética do psicólogo organizacional.
CARGO 5: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FUNDAMENTOS EM TI: 1 Sistemas operacionais. 2 Redes de computadores.
GOVERNANÇA E GESTÃO DE TI: 1 ISO 38500. 2 COBIT 5. 3 PMBOK 6. 4Gestão ágil de projetos com Scrum. 5Noções gerais sobre DevOps.
6Arquitetura Corporativa (TOGAF).
PROCESSOS DE NEGÓCIO: 1Conceitos básicos sobre processos de negócio. 2Identificação e delimitação de processos de negócio.
3Construção e mensuração de indicadores de processos de negócio. 4Técnicas de mapeamento, modelagem e melhoria de processos de
negócio. 5Modelagem de processos em UML e BPMN.
ENGENHARIA DE SOFTWARE: 1Conceitos básicos sobre engenharia de software. 2Disciplinas de engenharia de software. 3Análise de
requisitos funcionais e não funcionais. 4Análise, projeto e modelagem orientada a objetos. 4.1UML. 5Modelagem de dados. 5.1Modelo relacional.
6Qualidade de software. 6.1ISO/IEC 9126. 6.2Métricas de qualidade de software. 7Análise de Pontos de Função.
ARQUITETURA DE SOFTWARE: 1Arquitetura de aplicações para ambiente web. 2Arquitetura em camadas. 3Noções de arquitetura de
microsserviços. 4Arquiteturas de integração. 4.1Serviceoriented Architecture (SOA). 4.2Webservices. 4.3REST. 5DomainDriven Design. 6Design
Patterns. 7Emergent Design. 8Tunning. 9Noções sobre Enterprise Content Managment (ECM). 10Noções sobre automação de processos de
negócio (BPM). 11REST.
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE: 1Lógica de programação. 2Programação estruturada e programação orientada a objetos. 3Criptografia.
3.1Conceitos básicos e aplicações. 3.2Protocolos criptográficos. 3.3Criptografia simétrica e assimétrica. 3.4Principais algoritmos. 4Métricas de
qualidade de código. 5Clean code. 6Refactoring. 7Desenvolvimento orientado a testes (TDD). 8Testes automatizados. 9Bancos de dados.
9.1Organização de arquivos e métodos de acesso. 9.2Abstração e modelo de dados. 9.3Linguagens de definição e manipulação de dados.
9.4SQL. 10Java. 10.1Java SE. 10.2Java EE. 10.3Frameworks para camada de apresentação. 10.3.1Struts. 10.3.2JSF. 10.3.3Richfaces.
10.4Frameworks para camada de persistência. 10.4.1JPA. 10.4.2Hibernate. 11JBoss Seam. 12JMS. 13Spring Framework. 14JSon. 15JUnit.
16Jasper. 17Programação web. 17.1HTML5. 17.2CSS3. 17.3JavaScript. 17.4AngularJS. 17.5XML. 17.6Sites responsivos. 18SOAP UI.
19Servidores de aplicação. 19.1JBoss Application Server. 19.2Apache Web Server. 19.3Tomcat Application Server. 20Ferramentas de controle
de versão. 21Ferramentas de automação de build. 22Ferramentas de integração contínua. 23Desenvolvimento para plataforma Mobile.
23.1Plataforma Android.
LÍNGUA INGLESA: 1 Compreensão de textos em língua inglesa e itens gramaticais relevantes para o entendimento dos sentidos dos textos.
CARGO 6: TÉCNICO MINISTERIAL - ÁREA: ADMINISTRATIVA
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO: 1 Características básicas das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza,
finalidades e critérios de departamentalização. 2 Organização administrativa: centralização, descentralização, concentração e desconcentração;
administração direta e indireta. 3 Gestão de processos. 4 Gestão de contratos. 5 Noções de processos licitatórios. 5.1 Conceito, finalidades,
princípios e objeto. 5.2 Modalidades. 5.3 Dispensa e inexigibilidade.
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA: 1 Orçamento público. 1.1 Conceito 1.2 Técnicas orçamentárias. 1.3
Princípios orçamentários. 1.4 Ciclo orçamentário. 1.5 Processo orçamentário. 2 O orçamento público no Brasil. 2.1 Sistema de planejamento e de
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orçamento federal. 2.2 Plano plurianual. 2.3 Diretrizes orçamentárias. 2.4 Orçamento anual. 2.5 Sistema e processo de orçamentação. 2.6
Classificações orçamentárias. 2.7 Estrutura programática. 2.8 Créditos ordinários e adicionais. 3 Programação e execução orçamentária e
financeira. 3.1 Descentralização orçamentária e financeira. 3.2 Acompanhamento da execução. 3.3 Sistemas de informações. 3.4 Alterações
orçamentárias. 4 Receita pública. 4.1 Conceito e classificações. 4.2 Estágios. 4.3 Fontes. 4.4 Dívida ativa. 5 Despesa pública. 5.1 Conceito e
classificações. 5.2 Estágios. 5.3 Restos a pagar. 5.4 Despesas de exercícios anteriores. 5.5 Dívida flutuante e fundada. 5.6 Suprimento de
fundos. 6 Lei Complementar nº 101/2000 e suas alterações (Lei de Responsabilidade Fiscal). 7 Lei nº 4.320/1964 e suas alterações.
NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA: 1 Arquivística: princípios e conceitos. 2 Legislação arquivística. 3 Gestão de documentos. 3.1 Protocolos:
recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. 3.2 Classificação de documentos de arquivo. 3.3 Arquivamento e
ordenação de documentos de arquivo. 3.4 Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. 4 Acondicionamento e armazenamento de
documentos de arquivo. 5 Preservação e conservação de documentos de arquivo.
NOÇÕES DE RECURSOS MATERIAIS: 1 Classificação de materiais. 1.1 Tipos de classificação. 2 Gestão de estoques. 3 Compras. 3.1
Modalidades de compra. 3.2 Cadastro de fornecedores. 4 Compras no setor público. 4.1 Edital de licitação. 5 Recebimento e armazenagem. 5.1
Entrada. 5.2 Conferência. 5.3 Critérios e técnicas de armazenagem. 6 Gestão patrimonial. 6.1 Controle de bens. 6.2 Inventário. 6.3 Alterações e
baixa de bens.
Teresinha de Jesus Marques
Procuradora de Justiça
Presidente da Comissão do 3º Concurso Público para provimento do quadro de servidores efetivos do Ministério Público do Estado do Piauí
ANEXO I
MODELO DE ATESTADO PARA PERÍCIA MÉDICA
(candidatos que se declararam com deficiência)
A t e s t o ,  p a r a  f i n s  d e  p a r t i c i p a ç ã o  e m  c o n c u r s o  p ú b l i c o ,  q u e  o ( a )
Senhor(a)____________________________________________________________________________, portador(a) do documento de
identidade nº ______________________, é considerado(a) pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar a(s)
s e g u i n t e ( s )  c o n d i ç ã o ( õ e s )
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________, CID-10 ________________, que resulta(m) no comprometimento das
s e g u i n t e s  f u n ç õ e s / f u n c i o n a l i d a d e s
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________. Informo, ainda, a provável causa do comprometimento, conforme art.
3 9 ,  i n c i s o  I V ,  d o  D e c r e t o  n º
3.298/99_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________.
Cidade/UF, ____ de _________ de 20__.
Assinatura e carimbo do(a) Médico(a)

Procedimento Administrativo nº 083/2018
SIMP 001060-229/2018
Objeto: PATERNIDADE
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para acompanhar averiguação de paternidade em favor da criança A. G. M. F. (fls. 03/04).
Designada conciliação nesta Promotoria de Justiça, os pais celebraram acordo com o reconhecimento espontâneo da paternidade (fls. 05/06).
Em seguida, foi promovido demanda para homologar o acordo judicialmente (fls. 14/15).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Satisfeito a prestação dentro do presente procedimento administrativo com a celebração de avença entre os pais das crianças acima
mencionadas, cujos termos encontram-se insertos no presente procedimento. Também foi promovido a demanda judicial para homologar o
acordo celebrado.
Esgotado o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento administrativo, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins
de sua instauração.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ao Conselho Superior do Ministério Público,
conforme previsão do art. 13º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 13º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 10 de julho de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 102/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar execução de alimentos em favor da criança J. R. P. N.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições que são
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, pelo art. 25 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, pelo art. 201, inciso VI da Lei
8.069/90 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP e
CONSIDERANDO ter sida instaurada nesta Promotoria de Justiça a Notícia de Fato nº 021/2018, visando acompanhar a execução de alimentos
em favor da criança J. R. P. N.
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da dificuldade de encontrar o paradeiro do pai da criança, e pelo fato
de avó paterna residir em outra Comarca, para que seja efetivada a devida prestação.
RESOLVE:
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CONVERTER a Notícia de Fato nº 021/2017 em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Bianca Linhares Santos;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e da Juventude - CAODIJ, para
conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Oficie-se à Promotoria de Justiça de Miguel Alves solicitando informações acerca do cumprimento de Precatória expedida;
5) Solicite-se busca nos sistemas disponíveis nesta Promotoria de Justiça no intuito de se encontrar o endereço do pai da criança interessada.
Matias Olímpio, 10 de julho de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 103/2018
(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO)
Finalidade: Acompanhar problemas de alagamento em via pública da cidade de Matias Olímpio.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante legal nesta Comarca, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais insertas nos artigos 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 25, inciso IV, "a", da Lei n° 8.625/93
e 37 da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e pelo Art. 8º, III da Resolução nº 174/2017 do CNMP;
CONSIDERANDO que foi instaurada a Notícia de Fato nº 008/2018 (SIMP 000180-229/2018) para apurar denúncia de problemas de alagamento
em via pública da cidade de Matias Olímpio (Av. Pedro Freitas).
CONSIDERANDO ter sido expirado o prazo previsto no art. 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público para a
tramitação da Notícia Fato;
CONSIDERANDO a necessidade da continuidade do procedimento diante da possibilidade de se encontrar uma solução extrajudicial para o
problema enfrentado.
RESOLVE:
CONVERTER a Notícia de Fato nº 008/2018 (SIMP 000180-229/2018) em PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Nomeio para secretariar o procedimento a Assessora Ministerial Bianca Linhares Santos;
DETERMINO desde logo:
1) O registro da conversão do procedimento no sistema SIMP;
2) Remessa desta Portaria, por meio eletrônico, ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público -
CACOP, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí;
3) Encaminhe-se cópia desta Portaria para fins de publicação no Diário Oficial do Ministério Público - DOEMPI, via e-mail institucional, devendo o
envio ser certificado nos autos;
4) Oficie-se à Secretaria de Obras do Município para que apresente as informações solicitadas em audiência realizada nesta Promotoria de
Justiça no dia 18 de junho de 2018, no prazo de 5 (cinco) dias.
Matias Olímpio, 11 de julho de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 058/2018
SIMP nº 000687-229/2018
Objeto: ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO para acompanhar fixação de alimentos em favor das crianças R. S. C. e R. S. C. dentro das possibilidades de
quem tem o dever jurídico de prestá-los (fls. 03/10).
Em seguida, foi promovida demanda judicial buscando o arbitramento de pensão alimentícia em favor das crianças acima mencionadas,
protocolada em 11/07/2018 (fls. 13/15).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Satisfeita a prestação requestada nesta Promotoria com a propositura de demanda judicial, com o fito de buscar a fixação de prestação alimentar
em favor das crianças acima indicadas, conforme documentação acostada aos autos.
Esgotado, portanto, o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins de sua
instauração, o que faço com arrimo no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público -
CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 11 de julho de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Inquérito Civil nº 009/2018
SIMP 000525-229/2018
Objeto: APURAR IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL,
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 (PAGAMENTO DE PESSOAL COM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL)
Investigado: ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO instaurado, em 24/04/2017, após o recebimento do Ofício nº 36/2017-AEGPGJ/MPPI, encaminhando
Ofício nº 2106/16-GP do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, com o fito de apurar irregularidades na prestação de contas da gestão do
exercício financeiro de 2013 do Município de São João do Arraial.
Em razão do amplo objeto de investigação do presente Inquérito Civil, foi proferido Despacho Saneador desmembramento os assuntos
investigados em tantos outros Inquéritos Civis, prestigiando os princípios da celeridade e eficiência que regem os atos administrativos
e não inviabilizar a investigação dos fatos, fixando como objeto do presente procedimento: apuração de irregularidades no pagamento

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 37



de salários em desacordo com o salário mínimo legalmente estipulado (fls. 02/03).
Foram colacionadas cópias do Inquérito Civil nº 07/2017, para instruir o presente procedimento (fls. 04/40).
Em seguida, foi promovida demanda judicial - ação civil pública por ato de improbidade administrativa - contra o investigado pelos fatos em
apuração (fls. 46/50v).
Eis o breve relatório. Passo a decidir.
Vê-se que se encontra esgotado o presente procedimento com a impetração de demanda judicial, buscando o reconhecimento de ato de
improbidade administrativa do gestor, à época, em razão de pagamento de pessoal com valor inferior ao salário mínimo vigente.
Aplicável na espécie o que dispõe a Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, verbis:
Súmula nº 03
Em caso de judicialização de todo o objeto dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é desnecessária a remessa dos autos para
arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, devendo, todavia, ser informado, via ofício, com cópia da inicial.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que se limita a verificar irregularidades na
Prestação de Contas de Gestão do Município de São João do Arraial quanto à apuração de irregularidades no pagamento de salários em
desacordo com o salário mínimo legalmente estipulado, o que faço com fulcro no art. 9º da Lei 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Cientifiquem-se os interessados, por meio de publicação no Diário da Justiça.
Deixo de Submeter a presente decisão de Promoção de Arquivamento do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO ao Conselho Superior do Ministério
Público, em razão da Súmula nº 03 do Conselho Superior do Ministério Público, acima transcrita.
Comunique-se o Conselho Superior do Ministério Público do presente arquivamento, enviando cópia da inicial impetrada.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Matias Olímpio-PI, 11 de julho de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Notícia de Fato nº 045/2018
SIMP nº 000659-229/2018
Objeto: ALIMENTOS
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO para acompanhar fixação de alimentos em favor da criança C. D. S. C. dentro das possibilidades de quem tem o
dever jurídico de prestá-los (fls. 03/09).
Em seguida, foi promovida demanda judicial buscando o arbitramento de pensão alimentícia em favor da criança acima mencionadas,
protocolada em 11/07/2018 (fls. 14/16).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Satisfeita a prestação requestada nesta Promotoria com a propositura de demanda judicial, com o fito de buscar a fixação de prestação alimentar
em favor da criança acima indicada, conforme documentação acostada aos autos.
Esgotado, portanto, o objeto do presente procedimento, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, em virtude do esgotamento e atendimento dos fins de sua
instauração, o que faço com arrimo no art. 4º, inciso II, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público -
CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação. No entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude - CAODIJ.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 11 de julho de 2018.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA
Procedimento Administrativo nº 033/2017
SIMP 000632-229/2018
Objeto: SUPOSTO DESVIO DE FUNÇÃO
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de NOTÍCIA DE FATO instaurada após a oitiva da Sra. ELENY RODRIGUES DA SILVA, em que relata que, após retornar de licença, o
Secretário de Saúde deste Município teria lotada na UBS de Alto do Formoso para trabalhar como recepcionista, função diversa ao cargo a que
exerce (Auxiliar de Enfermagem) (fls. 02/07).
Após notificação, o Secretário de Saúde compareceu a esta Promotoria de Justiça explicando a situação fática e que nenhum momento
determinou o exercício de atribuição diversa da que foi nomeada, apresentando documentos de suposta desídia funcional da interessada (fls.
11/12).
Notificada, a interessada tomou conhecimento das argumentações do Secretário de Saúde e da documentação acostada, manifestando não
possuir interesse no prosseguimento do feito (fls. 13v).
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Vê-se que os fatos apresentados nesta Promotoria de Justiça não possuem veracidade, já que demonstrado durante toda a tramitação não ter
havido qualquer desvio de função por parte do Administrador.
Quanto à argumentação de desídia da servidora-interessada, esta Promotoria de Justiça recomendou a instauração de procedimento
administrativo disciplinar, assegurando-lhe contraditório e ampla defesa, bem como obediência aos trâmites legais.
Esgotada a investigação da veracidade das argumentações trazidas a esta Promotoria de Justiça, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Cientifique-se o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
Matias Olímpio-PI, 11 de julho de 2018.
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4.2. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI3089 

4.3. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA/PI3090 

Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

NOTIFICAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO
35ª Promotoria de Justiça de Teresina
Trata-se de Inquérito Civil, autuado sob o Protocolo SIMP nº 001537-019/2017, cujo objeto cinge-se a apurar possíveis irregularidades cometidas
pelos servidores Francisco das Chagas Oliveira, Constância Pires de Jesus Abreu e Maria de Sousa Ramos, consistentes em pagamentos
indevidos a servidores já aposentados. Em sendo assim,
CONSIDERANDO que é imprescindível a manifestação, nos autos, dos investigados;
CONSIDERANDO que, por duas vezes, realizaram-se tentativas de notificação dos investigados para se manifestarem;
CONSIDERANDO que os princípios da publicidade e da transparência na Administração Pública recomendam que sejam publicados todos os
atos procedimentais e processuais, a fim de que haja um controle por parte de toda a sociedade;
PROCEDO à notificação das pessoas abaixo para, no prazo de 10 (dez) dias e caso entendam necessário, apresente manifestação, por escrito,
acerca dos fatos apurados no Inquérito Civil nº 03/2018 (SIMP: 001537-019/2017).
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, brasileiro, casado, Servidor Municipal inativo;
CONSTÂNCIA PIRES DE JESUS ABREU, Servidora Municipal Inativa;
MARIA DE SOUSA RAMOS, Servidora Municipal Inativa.
Teresina, 20 de junho de 2018.
Ana Isabel de Alencar Mota Dias
Promotora de Justiça
35ª PJ de Teresina

Procedimento Preparatório nº 02/2018 - SIMP nº 000023-003/2018
Investigado: Caixa Consórcios S. A.
DECISÃO
O presente Procedimento Preparatório foi instaurado com o fim de investigar possíveis infrações cometidas pela CAIXA CONSÓRCIOS S. A.
relativas à prática de venda casada, tendo em vista a existências de indícios que indicam a existência da obrigatoriedade da contratação de
seguros de vida, prestamista ou de quebra de garantia na aquisição de cotas de consórcio.
No curso da instrução procedimental, foi expedido ofício para a empresa solicitando informações sobre o caso em tela.
Às fls. 15/21 a Caixa Consórcios S. A. enviou manifestação afirmando que seguia o estabelecido no art. 5º, VII, "a" da Circular BACEN nº
3.432/2009, prevendo em seu contrato de participação em grupo de consórcios a contratação de seguros de vida na modalidade prestamista.
Logo, a aprovação do consumidor se dava com a adesão ao grupo. Aduziu também que os funcionários da empresa são orientados a informar
aos consumidores sobre a composição da parcela, bem como sobre a possibilidade de contratação do seguro prestamista.
Ademais, asseverou que a contratação do seguro prestamista é facultativa e somente cobrada a partir da segunda parcela, podendo o
consorciado solicitar à central de atendimento o cancelamento do grupo.
Por fim, alegou que os consorciados poderiam contratar os produtos do consórcio sem a contratação do seguro prestamista, não sendo
necessário a contratação de outro seguro e que no Estado do Piauí não existe nenhum registro no SAC da empresa referente ao seguro
prestamista.
Vieram os autos conclusos.
É o que importa ser relatado.
1. FUNDAMENTAÇÃO.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventual ocorrência de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos outros que possibilitem a solução dos problemas apontados, seja por
meio de ajustamento de conduta, recomendação ministerial ou, então, via ação civil pública.
Como assevera a doutrina, esses procedimentos se assemelham a inquérito policial, frequentemente instaurado para ensejar a realização de
investigações criminais, mas dele difere, uma vez que não é instaurado nem presidido pela autoridade policial, mas sim pelo Ministério Público.
A utilização de tais instrumentos na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos decorre da sistemática
processual adotada pela legislação pertinente, qual seja a conjugação da Lei da Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre, contudo, que da análise probatória dos referidos procedimentos pode o membro do Ministério Público entender não se encontrarem
presentes elementos suficientes para o ajuizamento de ação civil pública ou, mesmo, não ser cabível um ajustamento de conduta, seja pela
inexistência do fato, ausência de provas ou, mesmo, por haver ponderação de princípios constitucionais, desaconselhando a atuação ministerial,
ou mesmo, sanado o problema por meio de instrumentos postos à disposição do Ministério Público, como a recomendação e o ajustamento de
conduta. Nesses casos, em conformidade com o art. 9º da Lei nº 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público, à semelhança de inquérito policial, pode o referido membro promover o arquivamento dos autos, verbis:
Lei nº 7.347/85
"Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente."
Resolução nº 23/2007
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento
para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento
preparatório." (grifado).
Analisando os autos, após os atos instrutórios no curso do procedimento, verifica-se que a Caixa Consórcios S. A. Efetivamente oferta o seguro
prestamista, contudo ao ofertá-lo também informa aos consumidores a composição das parcelas, aí inclusa a possibilidade de contratação do
seguro prestamista. Ademais, conforme esclarecimentos prestados pela empresa, a contratação é facultativa e somente cobrada a partir da
segunda parcela, podendo o consorciado solicitar o cancelamento a qualquer tempo.
Às fls. 15/21 a Caixa Consórcios S. A. enviou manifestação afirmando que seguia o estabelecido no art. 5º, VII, "a" da Circular BACEN nº
3.432/2009, prevendo em seu contrato de participação em grupo de consórcios a contratação de seguros de vida na modalidade prestamista.
Logo, a aprovação do consumidor se dava com a adesão ao grupo. Aduziu também que os funcionários da empresa são orientados a informar
aos consumidores sobre a composição da parcela, bem como sobre a possibilidade de contratação do seguro prestamista.
Ademais, asseverou que a contratação do seguro prestamista é facultativa e somente cobrada a partir da segunda parcela, podendo o
consorciado solicitar à central de atendimento o cancelamento do grupo.
Por fim, alegou que os consorciados poderiam contratar os produtos do consórcio sem a contratação do seguro prestamista, não sendo
necessário a contratação de outro seguro e que no Estado do Piauí não existe nenhum registro no SAC da empresa referente ao seguro
prestamista.
Importante destacar que, conforme os dados obtidos, não houve nenhuma reclamação relativa a seguros prestamista em nosso Estado,
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demonstrando portanto que a empresa tem agido em conformidade com o CDC.
Assim, diante da ausência de fundamentos para prosseguimento do presente procedimento, é aplicável, em simetria à legislação federal, a
Resolução nº 01/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, que prescreve a possibilidade de arquivamento do
procedimento preparatório quando não houver razões para seu prosseguimento ou outras medidas a serem tomadas, conforme art. 39 abaixo
transcrito:
"Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento
preparatório, fundamentadamente." (grifado).
Dessa forma, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
2. CONCLUSÃO.
Destarte, ante a todo o exposto, não há necessidade de se continuar com o presente Procedimento Preparatório, razão pela qual o MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL PROMOVE o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos moldes do art. 9° da Lei n. 7.347/1985 e art. 39 e seguintes da
Resolução nº 01/2008 - CPJ, uma vez que não é possível o ajuizamento de ação específica.
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de que lhe seja conferida a devida publicidade e
também para os fins previstos no art. 39, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ.
Expeça-se ofício para a Caixa Consórcios S. A. para que seja cientificada sobre o teor da presente decisão.
Assim, e dentro do prazo de três dias, remetam-se os presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público, para homologação do
arquivamento, conforme prevê o art. 9°, §1°, da Lei n. 7.347/1985.
Cumpra-se.
Teresina, 06 de julho de 2018.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 03/2018 - SIMP Nº 000047-003/2017
REPRESENTADO: João Jardins XXIII Incorporadora
DESPACHO
No caso em apreço, verifica-se a necessidade de prorrogação do prazo do presente procedimento preparatório tendo em vista a necessidade de
maior dilação probatória, nos termos do art. 2º, § 6º da Resolução nº 23/2007 do CNMP.
Pelo exposto, prorrogo o prazo para conclusão do presente procedimento preparatório por mais 90 (noventa) dias, retroagindo o presente
despacho ao dia 28/05/2018, sendo assim o procedimento terá como novo prazo final a data de 26/08/2018.
Teresina, 14 de junho de 2018.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça da 31ª PJ
Inquérito Civil Público nº 05/2018 - SIMP nº 000036-003/2017
Investigado: Companhia Brasileira de Distribuição - Supermercado Pão de Açúcar
DECISÃO
O presente Inquérito Civil Público tem por objetivo investigar o Supermercado Pão de Açúcar especificamente no tocante à oferta de produtos
através do aplicativo "Pão de Açúcar cliente mais" que estariam indisponíveis em seus estabelecimentos.
Foram expedidos diversos ofícios para o estabelecimento (Ofícios 31ª PJ nº 130, 157 e 186), contudo não houve nenhuma manifestação por
parte deste. Assim, oficiou-se o Núcleo das Promotorias de Justiça Criminais desta capital, a fim de informar a reiterada negligência da empresa
face às requisições deste órgão, bem como solicitar as providências devidas.
Posteriormente, recebeu-se nesta PJ manifestação da empresa informando, em suma, que o aplicativo "Pão de Açúcar cliente mais" busca
proporcionar aos clientes diversos produtos com desconto promocional. No aplicativo constam encartes e folders com os produtos selecionados e
os descontos aplicados em cada um destes.
Informou também que como os produtos são ofertados por valores bem mais atraentes, é comum que os mesmos se esgotem rapidamente.
Ademais, os descontos são concedidos em âmbito nacional, o que possibilita, que esporadicamente, algum produto se esgote em alguma das
muitas lojas espalhadas pelo país. Destacaram que há indicação clara de que a disponibilidade dos produtos está sujeita ao estoque de cada loja
e, inclusive, com limitação de produtos por cliente, considerando que o estabelecimento se propõe a vender a varejo.
Por fim, esclareceu que quanto algum produto informado no encarte se esgote, são oferecidos produtos similares, conforme art. 35 da Lei nº
8.078/90.
Vieram os autos conclusos.
É o que importa ser relatado.
1. FUNDAMENTAÇÃO.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventual ocorrência de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos outros que possibilitem a solução dos problemas apontados, seja por
meio de ajustamento de conduta, recomendação ministerial ou, então, via ação civil pública.
Como assevera a doutrina, esses procedimentos se assemelham a inquérito policial, frequentemente instaurado para ensejar a realização de
investigações criminais, mas dele difere, uma vez que não é instaurado nem presidido pela autoridade policial, mas sim pelo Ministério Público.
A utilização de tais instrumentos na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos decorre da sistemática
processual adotada pela legislação pertinente, qual seja a conjugação da Lei da Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre, contudo, que da análise probatória dos referidos procedimentos pode o membro do Ministério Público entender não se encontrarem
presentes elementos suficientes para o ajuizamento de ação civil pública ou, mesmo, não ser cabível um ajustamento de conduta, seja pela
inexistência do fato, ausência de provas ou, mesmo, por haver ponderação de princípios constitucionais, desaconselhando a atuação ministerial,
ou mesmo, sanado o problema por meio de instrumentos postos à disposição do Ministério Público, como a recomendação e o ajustamento de
conduta. Nesses casos, em conformidade com o art. 9º da Lei nº 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público, à semelhança de inquérito policial, pode o referido membro promover o arquivamento dos autos, verbis:
Lei nº 7.347/85
"Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente."
Resolução nº 23/2007
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento
para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento
preparatório." (grifado).
Analisando os autos, após os atos instrutórios no curso do procedimento, verifica-se que efetivamente não há subsídios para a continuidade do
presente. Apesar da denúncia trazida ao conhecimento desta Promotoria de Justiça, observa-se que o aplicativo Pão de Açúcar cliente mais"
busca proporcionar aos clientes diversos produtos com desconto promocional, para tanto constam no aplicativo diversos encartes com produtos
selecionados a preço mais atrativo. Contudo, é relevante destacar que o aplicativo funciona em âmbito nacional, ou seja, os produtos são
oferecidos em todo país a uma diversidade de consumidores. Dessa forma, não há como a empresa controlar e atualizar constantemente quais
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produtos constam ou não em cada estabelecimento da rede.
Relevante ainda observar que o Supermercado Pão de Açúcar se propõe a oferecer produtoes similares caso algum produto informado no
encarte se esgote, cumprindo assim o disposto no art. 35 da Lei nº 8.078/90.
Assim, tendo em vista a inexistência de conduta abusiva por parte do Supermercado Pão de Açúcar, faz-se necessário o arquivamento do
presente procedimento extrajudicial.
Assim, aplicável, em simetria à legislação federal, a Resolução nº 01/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, que
prescreve a possibilidade de arquivamento do inquérito civil público quando não houver razões para seu prosseguimento ou outras medidas a
serem tomadas, conforme art. 39 abaixo transcrito:
"Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento
preparatório, fundamentadamente." (grifado).
Dessa forma, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
2. CONCLUSÃO.
Destarte, ante a todo o exposto, não há necessidade de se continuar com o presente Inquérito Civil Público, razão pela qual o MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL PROMOVE o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos moldes do art. 9° da Lei n. 7.347/1985 e art. 39 e seguintes da
Resolução nº 01/2008 - CPJ, uma vez que não é possível o ajuizamento de ação específica.
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de que lhe seja conferida a devida publicidade e
também para os fins previstos no art. 39, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ.
Expeça-se ofício para o representante jurídico da empresa, a fim de que seja cientificado do teor da presente decisão.
Assim, e dentro do prazo de três dias, remetam-se os presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público, para homologação do
arquivamento, conforme prevê o art. 9°, §1°, da Lei n. 7.347/1985.
Cumpra-se.
Teresina, 06 de julho de 2018.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ
Inquérito Civil Público nº 02/2018 - SIMP nº 000038-003/2017
Investigado: Planeta Diário e Edifício The Doors
DECISÃO
O presente Inquérito Civil Público foi instaurado após a edição da Nota Técnica nº 02/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON de lavra do
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que concluiu ser a "diferenciação de preços entre homens e mulheres configura prática
comercial abusiva expressamente tipificada, por importar em diferenciação de preços sem qualquer respaldo legal e lógico"1.
Com base no entendimento da SENACON e considerando a suposta ocorrência de cobrança diferenciada em evento promovido pelo Planeta
Diário e Edifício The Doors, instaurou-se o presente procedimento a fim de investigar tal fato e tomar as providências devidas.
Foram expedidos ofícios para as empresas em algumas oportunidades, contudo não houve nenhuma manifestação por parte de qualquer uma
destas.
Entretanto, é relevante destacar que a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTE - SECCIONAL DE SÃO PAULO ingressou
com ação civil pública em face da UNIÃO FEDERAL, com pedido de liminar, para o fim de obter provimento jurisdicional que determine a ré que
se abstenha de autuar ou aplicar punições aos estabelecimentos associados à autora, em razão da Nota Técnica Nº 2/2017/GAB-
DPDC/DPDC/SENACON que dispõe sobre a ilegalidade na diferenciação de preços entre homens e mulheres, até decisão final.
Em Decisão proferida na data de 31/07/2018, o d. Juiz decidiu da seguinte forma, in verbis:
"Diante do todo exposto acima, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL para determinar o processamento da presente ação e DEFIRO o pedido de
liminar formulado para o fim de determinar que a ré que se abstenha de autuar ou aplicar punições aos estabelecimentos associados à
autora, em razão da Nota Técnica Nº 2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON que dispõe sobre a ilegalidade na diferenciação de preços entre
homens e mulheres, até decisão final. Cite-se a parte ré. Oficie-se com urgência o PROCON do Estado de São Paulo da presente decisão."
(grifos no original)
Assim, conforme decisão judicial, os órgãos protetivos não poderiam autuar ou aplicar punições aos estabelecimentos em razão da Nota Técnica
nº 02/2017/GAB- DPDC/DPDC/SENACON.
Recebeu-se e-mail encaminhado pela SENACON, recomendando que não fossem realizadas fiscalizações sobre diferenciação de preços entre
homens e mulheres enquanto vigorasse a Decisão liminar proferida na ação civil pública nº 5009720-21.2017.4.03.6100. A SENACON informou,
ainda, que estaria trabalhando a fim de reformar a decisão, tendo previsto que este fato aconteceria em, no máximo, 30 (trinta) dias.
Contudo, até o presente momento a decisão liminar ainda se encontra de pé, não tendo sido reformada, conforme extrato processual em anexo.
É o que importa ser relatado.
1. FUNDAMENTAÇÃO.
O Inquérito Civil e os Procedimentos Preparatórios são instrumentos utilizados pelo Ministério Público para apurar eventual ocorrência de
irregularidades, objetivando a produção de provas e juntada de elementos outros que possibilitem a solução dos problemas apontados, seja por
meio de ajustamento de conduta, recomendação ministerial ou, então, via ação civil pública.
Como assevera a doutrina, esses procedimentos se assemelham a inquérito policial, frequentemente instaurado para ensejar a realização de
investigações criminais, mas dele difere, uma vez que não é instaurado nem presidido pela autoridade policial, mas sim pelo Ministério Público.
A utilização de tais instrumentos na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos decorre da sistemática
processual adotada pela legislação pertinente, qual seja a conjugação da Lei da Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor.
Ocorre, contudo, que da análise probatória dos referidos procedimentos pode o membro do Ministério Público entender não se encontrarem
presentes elementos suficientes para o ajuizamento de ação civil pública ou, mesmo, não ser cabível um ajustamento de conduta, seja pela
inexistência do fato, ausência de provas ou, mesmo, por haver ponderação de princípios constitucionais, desaconselhando a atuação ministerial,
ou mesmo, sanado o problema por meio de instrumentos postos à disposição do Ministério Público, como a recomendação e o ajustamento de
conduta. Nesses casos, em conformidade com o art. 9º da Lei nº 7.347/85 e art. 10 da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público, à semelhança de inquérito policial, pode o referido membro promover o arquivamento dos autos, verbis:
Lei nº 7.347/85
"Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação
civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente."
Resolução nº 23/2007
"Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento
para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento
preparatório." (grifado).
Analisando os autos, após os atos instrutórios no curso do procedimento, verifica-se que efetivamente não há subsídios para a continuidade do
presente. Apesar das relevantes considerações levantadas pela SENACON, observamos que o entendimento deste órgão não pode ser
considerado uma regra absoluta e incontestável.
Tanto é verdade, que existe decisão judicial da 17ª Vara Federal de SP determinando que os órgãos protetivos do consumidor se abstenham de
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autuar ou aplicar punições aos estabelecimentos associados à autora, em razão da Nota Técnica Nº 2/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON que
dispõe sobre a ilegalidade na diferenciação de preços entre homens e mulheres, até decisão final.
Devemos observar que a nossa Constituição garante o direito a livre concorrência, tendo adotado expressamente o modelo econômico
capitalista. Segundo Modesto Carvalhosa2: "A Constituição Federal de 1988 definiu, portanto, que a ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social."
Destarte, existe uma conexão íntima entre os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, proporcionando uma relação harmônica entre as
relações de consumo e a oferta do mercado. Dessa forma, podemos inferir que o Código de Defesa do Consumidor veda o abuso de poder
econômico que tenha por objetivo a eliminação da concorrência, o que não ocorre no caso em análise.
A diferenciação de preços oferecidos em bares, restaurantes e casas noturnas a mulheres é uma prática comum em nossa sociedade, de forma
que a maioria dos estabelecimentos situados em nossa capital promovem uma cobrança diferenciada sem que isso signifique necessariamente
uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Incumbe observar que não existem evidências de que o desconto concedido para as mulheres na entrada seriam repassados para os homens,
assim havendo um repasse do custo para outros consumidores. Da mesma forma, não há provas de que ao igualar os valores da entrada haveria
uma necessária redução no valor desta.
Assim, por vislumbrar a inexistência de abuso por parte dos estabelecimentos comerciais, não considero que existem elementos para a
continuidade do presente procedimento extrajudicial.
Portanto, aplicável, em simetria à legislação federal, a Resolução nº 01/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, que
prescreve a possibilidade de arquivamento do inquérito civil público quando não houver razões para seu prosseguimento ou outras medidas a
serem tomadas, conforme art. 39 abaixo transcrito:
"Art. 39. Esgotadas todas as diligências, ou não havendo necessidade de sua realização, o Membro do Ministério Público, caso se convença da
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil pública, promoverá o arquivamento do inquérito civil ou procedimento
preparatório, fundamentadamente." (grifado).
Dessa forma, não havendo subsídios fáticos ou jurídicos que justifiquem a continuação do presente procedimento extrajudicial, a medida de
arquivamento se impõe.
2. CONCLUSÃO.
Destarte, ante a todo o exposto, não há necessidade de se continuar com o presente Inquérito Civil Público, razão pela qual o MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL PROMOVE o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos moldes do art. 9° da Lei n. 7.347/1985 e art. 39 e seguintes da
Resolução nº 01/2008 - CPJ, uma vez que não é possível o ajuizamento de ação específica.
Publique-se a presente Decisão no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí, a fim de que lhe seja conferida a devida publicidade e
também para os fins previstos no art. 39, § 1º, da Resolução nº 01/2008 do CPJ.
Expeçam-se ofícios para as empresas Planeta Diário e Edifício The Doors a fim de comunicar-lhes sobre o presente arquivamento.
Assim, e dentro do prazo de três dias, remetam-se os presentes autos ao Conselho Superior do Ministério Público, para homologação do
arquivamento, conforme prevê o art. 9°, §1°, da Lei n. 7.347/1985.
Cumpra-se.
Teresina, 06 de julho de 2018.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ
1Item 2.27 da Nota Técnica nº 02/2017/GAB-DPDC/DPDC/SENACON
2CARVALHOSA, Modesto. Direito Concorrencial, RT, 206, p. 188.
Notícia de Fato nº 10/2018 - SIMP nº 000062-003/2018
Noticiante: Fausto Luiz Duarte Ripardo
Noticiado: IASPI Saúde
DECISÃO
Trata-se de Notícia de Fato nº 10/2018 instaurada a partir de representação apresentada por consumidor, que relata ter sido negada a inclusão
de sua filha, na qualidade de dependente, no IASPI Saúde, sob a alegação de que esta já seria maior de idade.
Foi expedido ofício para o IASPI solicitando informações. A Entidade manifestou-se por meio do ofício nº 181/2018/GDG, afirmando, em suma,
que inexistia qualquer negativa por parte do IASPI no que se refere à inclusão da filha do reclamante como sua beneficiária. Aduziu ainda que o
processo de inclusão de dependentes maiores de idade e universitário deve ser renovado a cada seis meses, coincidindo com a duração do
período acadêmico. Por fim, recomendou que o beneficiário dirija-se ao IASPI, munido de documentação, a fim de incluir sua filha nos quadros de
dependentes.
Expediu-se ofício para o reclamante a fim de que este prestasse informações sobre o andamento de sua solicitação, contudo o mesmo não foi
localizado, conforme Certidão de fl. 28.
É o relatório.
Da análise dos autos conclui-se que efetivamente não há subsídios para a continuidade do feito, pois conforme se apurou não houve uma
negativa efetiva do IASPI quanto à inserção da filha do reclamante no quadro de beneficiários do IASPI Saúde.
Ademais, o processo juntado pelo reclamante é referente ao ano de 2016, sendo importante destacar que o processo de inclusão de dependente
maior de idade deve ser renovado a cada seis meses.
No ínterim de obter informações sobre o atual quadro fático, expediu-se ofício para o reclamante, mas este não foi localizado, também não tendo
se dirigido a este órgão para buscar novas informações quanto ao procedimento, o que faz crer que a situação já foi resolvida.
Destarte, considerando que não se vislumbra nenhum ato passível de apuração pelo Ministério Público através de Inquérito Civil ou Procedimento
Preparatório, nem mesmo se identificando o motivo para essa autuação ex officio em razão dos documentos referidos, e considerando ainda o
disposto no art. 4º, IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que determina o arquivamento dos procedimentos
administrativos no órgão de origem, determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento.
Tendo em vista que se desconhece o atual endereço do reclamante, a publicação da presente Decisão no Diário Oficial do MPPI confere a
necessária publicidade para os fins do art. 4º, §1º, da Resolução nº 174/2017 do CNMP.
Por fim, encaminhe-se cópia da presente Decisão ao Conselho Superior do Ministério Público para fins de conhecimento.
Expirado o prazo sem recurso, arquivem-se os autos na própria Promotoria de Justiça.
Havendo recurso, voltem os autos conclusos ao Promotor de Justiça para adoção da providência que se mostrar cabível.
Cumpra-se.
Teresina/PI, 06 de julho de 2018.
GLADYS GOMES MARTINS DE SOUSA
Promotora de Justiça - 31ª PJ

PROCEDIMENTOPREPARATÓRIONº 38/2018
PORTARIA N° 74/2018
OMINISTÉRIOPÚBLICODOESTADODOPIAUÍ, por sua representante signatária, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 42
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129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bem-
estar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis como preceitua o Art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDOque a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO representação ofertada a esta Promotoria de Justiça noticiando regular cumprimento de disposição legal (art. 9º, § 4°, da lei
9.434/97, com alteração da lei nº 10.211/2001, e artigo 15 dos seus parágrafos do decreto federal nº 2.268/97), concernente ao transplante inter
vivos; figurando como doador o Sr. RENATO OLIVEIRA SANTOS LOPESe o receptor, seu irmão HILDENGARDSON OLIVEIRA SANTOS
LOPES, sendo que o transplante tem por objeto um RIM;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de
2007, do CNMP, afimde apurar possíveis irregularidades na realização de transplante inter vivos,adotando, caso necessárias, ao final, as
medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as seguintes diligências:
2. Autuação da presente PORTARIA juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
3. Designação de audiência no ensejo de verificar o fiel cumprimento e observância do dispositivo legal concernente ao transplante inter vivos, no
presente procedimento.
4. Nomeia-se a Sra. Thaynnara Cristina da Silva Costa, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº
23 do CNMP;
5. Remessa de cópia desta PORTARIA ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS, para conhecimento, conforme determina
o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, e para fins de publicação no Diário
de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, devendo o envio ser certificado nos autos;
6. Publicação e registro desta Portaria no mural da 12ª Promotoria de Justiça e no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça, conforme
artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Cumpra-se.
Teresina, 06 de julho de 2018.
MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO
Promotora de Justiça - 12ª PJ

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO n. 006/2018 (SIMP n. 000279-059/2018)
Objetivo: acompanhar a implantação do Projeto Escola de Canoagem de José de Freitas na Barragem do Bezerro
Origem: iniciativa do Promotor Titular da 2ª Promotoria de Justiça.
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(Portaria n. 013/2018)
O PRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO em JOSÉ DE FREITAS, titular da 2ª Promotoria de José de Freitas - PI, área cível, subscrito,
CONSIDERANDO QUE:
1 - o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida deve ser preservado pelo
Poder Público e pela coletividade, defendendo-o para as presentes e futuras gerações" (art. 225, da Constituição Federal);
2 - a proteção, prevenção e reparação do meio ambiente é atribuição do Ministério Público (art. 25, IV, "a", da Lei Complementar n. 12 de 1993 -
Lei Orgânica do Ministério Público Estadual);
3 - a educação, o esporte, a consciência ambiental e de cidadania, bem como a proteção da infância e da adolescência são prioridades sociais
fundamentais, a fim de substanciar, com dignidade, essas pessoas em formação (arts. 6º, 205, 227, da Lei Maior; 1º, 2º e 10, da Lei n. 9.795/99);
4 - por isso, perfeitamente possível e recomendável a atuação do MP em projetos que contemplem a educação, o esporte, a consciência
ambiental e a cidadania, bem como a proteção da infância e da juventude;
5 - a Barragem do Bezerro além da beleza natural tem enorme potencial para a prática de canoagem;
6 - a canoagem, graças aos resultados obtidos por Isaquias Queiroz e Erlon de Souza nas últimas olimpíadas, ganhou grande popularidade no
Brasil;
7 - as crianças e jovens de José de Freitas se ressentirem da prática de esportes alternativos;
8 - o aumento do consumo de drogas entre as crianças e os adolescentes de José de Freitas;
9 - a prática da canoagem na Barragem do Bezerro, além de lhe dar um uso mais social, inclusive impedindo ou resgatando usuários de drogas,
propiciará o despertar das crianças e jovens para a necessidade de sua conservação e preservação,
RESOLVE:
Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com controle n. PA-006/2018, visando a implantação do PROJETO ESCOLA DE
CANOAGEM DE JOSÉ DE FREITAS (ESCOLA DE CANOAGEM IPORANGA), para, entre outros, incentivar a prática de esportes náuticos, em
especial a canoagem, por crianças e adolescentes de José de Freitas, bem como desenvolver a consciência ambiental de seus alunos e da
necessidade de proteção e conservação da Barragem do Bezerro a ser secretariado pelo técnico ministerial Denilson Magalhães Leite Novaes,
matrícula n. 285, e pelo assessor da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, Ricardo de Pádua Cícero Alves de Alencar, matrícula n. 15289
(art. 4º, V, da Resolução n. 23 do Conselho Nacional do Ministério Público), aos quais já ficam determinados de tomar as seguintes providências:
a) autuar esta PORTARIA juntamente o documento que originou sua instauração, cadastrando-o junto ao SIMP (art. 8º da Resolução nº
001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí);
b) manter, após autuação, páginas numeradas de 2-1 a 2-X (onde x varia de dois ao infinito) para descrição do andamento do procedimento;
c) remeter ofício ao setor de publicações do MP/PI, encaminhando esta portaria para disponibilização no Diário Oficial Eletrônico - DOEMP
MP/PI;
d) publicar esta portaria nos murais desta sede de Promotorias e do Fórum de José de Freitas;
e) remeter cópia desta portaria ao CAOMA do MP/PI, informando a instauração deste procedimento;
f) expedir ofício ao Promotor Criminal para que, em eventuais transações penais, quando possível, alocação de recursos para o Projeto da Escola
de Canoagem na Barragem do Bezerro (art. 2º, da Lei n. 9.099/1995);
José de Freitas, aos 06 de julho de 2018, às 12h18min.
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Flávio Teixeira de Abreu Júnior
Promotor de Justiça

PORTARIA N°03/2018
O Promotor de Justiça titular da 3ª Promotoria de Justiça de Parnaíba, autorizado pelo art. 129, III, da CF/88, que confere ao Ministério
Público a promoção do Inquérito Civil Público e da Ação Civil Pública, para proteção do patrimônio públicoe social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos e ainda art. 36, IV, "c" da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e Resolução n°23 do Conselho Nacional do
Ministério Público, como também pelo art. 201, V do Estatuto da Criança e do Adolescente e,
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado do Piauí estabelece como objetivos fundamentais do Estado (art. 3°) I - construir uma sociedade
livre, justa e solidária; II - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e que conforme art. 4º o Estado
rege-se, nas relações jurídicas e nas suas atividades político-administrativas pelo princípio da prevalência dos direitos fundamentais, individuais,
coletivos, sociais, culturais e políticos ( inciso VI), o que vem a ser um corolário dos objetivos fundamentais da República brasileira, como previsto
no art.3° da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição do Estado reza que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurarem à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão ( art. 248 ), fins previstos também no art. 227 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Justiça da Infância e do Adolescente é instrumento da consecução de políticas sociais de amparo e atendimento das
crianças e adolescentes em situação de risco, para abrigamento, destinação de outras medidas protetivas e amparo em família substituta;
CONSIDERANDO que o Art. 214 da Constituição do Estado reza que o Estado e os Municípios prestarão assistência social, a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, obedecidos os princípios e normas da Constituição federais; Parágrafo único
- A participação popular na formulação da política e no controle das ações de assistência social será assegurada, nos termos da lei, por meio de
organizações representativas da sociedade, que formarão o Conselho Estadual de Assistência Social, paritário e consultivo;
CONSIDERANDO que pelo Art. 88 do ECA são diretrizes da política de atendimento; I - municipalização do atendimento; II - criação de
conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os
níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; III -
criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa; IV - manutenção de fundos nacional,
estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; V - integração operacional de
órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito
de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional; VI - integração operacional de órgãos do
Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social,
para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com
vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família
substituta, em quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei;(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009);
CONSIDERANDO o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, possui natureza contábil, regida pela Lei Federal nº 4.320/64, constituindo
reserva financeira para a aplicação e financiamento de políticas suplementares relacionadas à criança e ao adolescente, sendo nesse sentido,
instrumento importante para a superação de situações de vulnerabilidade social, bem como a prevenção de situações de risco, envolvendo
crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o FIA, sendo fundo especial regido pela Lei Federal nº 4.320/64 deve ser constituído por lei e regulamentado por ato do
Poder Executivo, sendo necessária à sua inscrição na Receita Federal como Fundo Público Público ( Instrução Normativa Receita Federal nº
1143/2011), devendo o mesmo possuir Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNP próprio (Instrução Normativa Receita Federal 1470/2014);
CONSIDERANDO que, a Resolução nº 137, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente dispõe sobre os parâmetros para a
criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente;
CONSIDERANDO que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA deve ser mantido com recursos do Poder Público e de outras
fontes, sendo essencial para o fortalecimento da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente nos municípios.
CONSIDERANDO que desde 2014 que a 3ª Promotoria de Justiça vem cobrando a criação e manutenção do FIA pelo Município de Parnaíba,
através de procedimento administrativo nº 173/2014, cuja os autos vão compor o presente ICP;
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece no artigo 260, 4º que o Ministério Público determinará, em cada
Comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos;
CONSIDERANDO que, de acordo com as informações recebidas por este órgão Ministerial, o município de Parnaíba não possui Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente devidamente regulamentado,
CONSIDERANDO ainda que a necessidade de criação de unidade orçamentária especifica para o Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o que possibilita transparência na aplicação e destinação de recursos;
CONSIDERANDO a necessidade de destinação de recursos públicos do Orçamento Público ao fundo municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de acordo com o Plano de Ação e Aplicação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CONSIDERANDO que existe um procedimento administrativo de nº 173/2014 que já tem prazos vencidos e considerando ainda da necessidade
de oitiva da municipalidade e do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente sobre o FIA;
RESOLVE,
ART. 1º - Instaurar inquérito civil público com o objetivo de colher informações do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Parnaíba e da
Secretária de Desenvolvimento Social sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para tanto determino a juntada de
todo o procedimento administrativo de nº173/2014.
ART. 2º - Os atos praticados neste inquérito civil público serão analisados sob a ótica de possível ajuizamento de ação civil pública para garantir
direitos às crianças e adolescentes
ART. 3º - O prazo de conclusão dos atos desse obedecerá ao que está previsto no art.9° da Resolução n°23 do CNMP, com a devida ciência do
órgão de Administração Superior do Ministério Público do Estado do Piauí.
Art. 4º Encaminhar cópia da presente portaria para a Secretaria Geral do MP/PI para publicação no Diário Eletrônico do MP e após encaminhar
cópia ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do MP/PI.
Art. 6º Oficiar o Prefeito e a Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Ilha Grande-PI, para conhecimento e manifestação no prazo
de 15 (quinze) dias sobre o FIA, notadamente:
1- O CNPJ e a Unidade Orçamentária Especifica do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como cópia da Lei
Orçamentária Atual identificando os valores a serem repassados pelo Município para a alimentação do Fundo;
2-O órgão gestor do Fundo e o ordenador de despesas do mesmo.
3- o FIA de parnaíba já está regularizado, com conta bancária de nº16.133-0 da agência 0023-X, então pedimos informações da razão da não
movimentação da conta do FIA.
4- Se há interesse da municipalidade em formalizar termo de ajustamento de conduta para fazer o FIA ser movimentado com recursos próprios
do município e de parcerias privadas.
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4.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPITÃO DE CAMPOS/PI3097 

5- Expeça-se cópia da presente Portaria ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, requisitando-se a seguintes as
mesmas informações do item 4, acrescidas das seguintes:
a) Plano de Ação e de Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2018.
b) Atividades e projetos porventura financiados com Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Registre-se e autue-se.
Parnaíba, 11 de julho de 2018
RUSZEL LIMA VERDE CAVALCANTE
Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 5, DE 27 DE JANEIRO DE 2017.
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N. 04/2017
PORTARIA Nº 5, DE 27 DE JANEIRO DE 2017
CONVERTE O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 01/2013 EM INQUÉRITO CIVIL.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da Promotoria de Justiça de Capitão de Campos-PI, por seu Promotor de Justiça em
exercício nesta promotoria, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no parágrafo 3º, do art. 225, estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados;
CONSIDERANDO que, 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. 1º da Resolução CNMP n.º 23/2007, o inquérito civil, de natureza unilateral e facultativa, será
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela de interesses ou direitos a cargo do Ministério Público, conforme legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais;
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 a necessidade de converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, em face da extrapolação do prazo de
conclusão previsto para o procedimento e ainda havendo imprescindível necessidade de conclusão das diligências essenciais ao desfecho do
caso;
RESOLVE:
CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 01/2013 EM INQUÉRITO CIVIL., conforme dispõe o art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução nº
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, determinando, desde logo, a modificação do registro e da autuação de forma a constar o
presente procedimento como Inquérito Civil, inclusive com a devida reclassificação taxonômica.
Após os registros de praxe, publique-se, comunicando esta instauração à Secretaria Geral do Ministério Público, por e-mail, para os fins previstos
nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, e, desde já, determinando, como
diligências, expedição do Ofício à Prefeitura de Boqueirão do Piauí solicitando informações atualizadas acerca da elaboração do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Boqueirão do Piauí.
Capitão de Campos-PI, 27 de janeiro de 2017.
Márcio Fernando Magalhães Franca
Promotor de Justiça
Ref. Inquérito Civil nº 02/2017.
DESPACHO
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Em 30 de novembro de 2010, por meio da Portaria de nº 007/2010, da Promotoria de Justiça de Capitão de Campos/PI, foi instaurado o
Procedimento de Investigação Preliminar de nº 055/2010, tendo em mira a designação de Defensor Público Estadual para prestar assistência
jurídica aos necessitados da Comarca de Capitão de Campos/PI, nos termos das fls. 04/08 dos autos.
Não tendo sido o Procedimento finalizado ou concluído, em 27 de Janeiro de 2017, foi convertido o Procedimento em Inquérito Civil Público, sob
o nº 02/2017, nos termos da Portaria de nº 3, de 27 de Janeiro de 2017, acostada às fls. 02/03.
Às fls. 14/17 constam cópias de notícias veiculadas tratando da Defensoria Pública, incluindo informação de que, das 93 Comarcas do Piauí, em
apenas 24 há defensores públicos.
Acionada por esta Promotoria de Justiça, em 18 de Abril de 2018 a Defensoria Pública do Estado do Piauí, na pessoa de sua Defensora Pública
Geral, juntou manifestação (fls. 20/21).
Em atenção à solicitação ministerial, foi encaminhado a esta Promotoria de Justiça o Ofício SVU nº 235/2018, instruído com cópias de atas de
audiências judiciais em que se registrou a ausência da Defensoria Pública Estadual, nos termos das fls. 23/31.
À fl. 33 consta espelho de consulta no sistema ELO - Cadastro Eleitoral, com descrição do quantitativo de eleitores na 71ª Zona Eleitoral,
abrangendo os municípios de Capitão de Campos/PI, Cocal de Telha/PI e Boqueirão do Piauí/PI.
Despacho de Prorrogação do Inquérito Civil Público de nº 02/2017 acostado às fls. 34/35 dos autos.
Despacho de fl 35-verso.
À Certidão de fl. 36, constatou-se que, após ligação telefônica, obteve-se a informação de que não consta qualquer agendamento de atendimento
e presença de Defensor Público para a Comarca de Capitão de Campos/PI no mês de Junho de 2018, contendo ainda a informação de que,
sequer uma vez no ano de 2018 a Comarca de Capitão de Campos/PI foi incluída na agenda de atendimentos da Defensoria Pública Itinerante.
Certidão à fl. 37, constatando que, no mês de maio de 2018, foram ajuizadas 12 ações de alimentos pelo Ministério Público Estadual na Comarca
de Capitão de Campos/PI.
A Certidão de fl. 43 aponta que foi procedida a comunicação da Prorrogação do Inquérito Civil Público de nº 73/2017, para conhecimento e
publicação no diário oficial eletrônico, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, à Corregedoria Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí, à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, na data de 04 de Julho de 2018.
À fl. 47/53 consta comprovante de ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Piauí e da Defensoria
Pública do Estado do Piauí na data de 10 de julho de 2018.
É a síntese dos autos.
Com efeito, a superveniência de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL implica a necessidade do arquivamento do
referido Inquérito, em conformidade com a Lei n. 7.347/85 e Resolução de nº 23 do CNMP.

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 45



5. JUNTA RECURSAL DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -

JURCON 
[]

5.1. REPUBLICAÇÃO - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM QUE HOUVE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE

PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DATA DA DECISÃO CONTAR COM MAIS DE CINCO ANOS3085 

Para tanto, desde já, fica determinado:
À Assessoria que proceda aos registros de praxe e, em atenção ao princípio da publicidade e para conhecimento, com comunicação deste
despacho de arquivamento, bem como da petição inicial ajuizada, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, à
Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP, nos termos do artigo 37 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Cumpra-se.
Capitão de Campos/PI, 10 de Julho de 2018.
Márcio Fernando Magalhães Franca
Promotor de Justiça

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM QUE HOUVE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DATA DA DECISÃO
CONTAR COM MAIS DE CINCO ANOS, ESTANDO PRESCRITO O DIREITO DE EXIGIR DO ESTADO, POR SEU ÓRGÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
01. Processo Administrativo Nº 262/2012 (000487-005/2016)
Reclamado(s): CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ARMAZÉM PARAÍBA/ LG
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
02. Processo Administrativo Nº 507/2013 (000423-002/2017)
Reclamado(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/ ELETROBRÁS - DISTIBUIÇÃO PIAUÍ
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
03. Processo Administrativo Nº 281/2012 (000317-005/2016)
Reclamado(s): FIAT AUTOMÓVEIS S/A JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
04. Processo Administrativo Nº 480/2011 (000109-005/2016)
Reclamado(s): TIM NORDESTE S/A / TIM NORDESTE
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
05. Processo Administrativo Nº 037/2009 (001006-005/2016)
Reclamado(s): JET LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
06. Processo Administrativo Nº 389/2011 (000059-005/2017)
Reclamado(s): JBR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (LOJAS RABELO) SONY BRASIL LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
07. Processo Administrativo Nº 057/2010 (000967-005/2016)
Reclamado(s): BANCO VOLKSWAGEN S.A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
08. Processo Administrativo Nº 094/2008 (000047-220/2018)
Reclamado(s): TNL PCS S.A - OI MÓVEL
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
09. Processo Administrativo Nº 0908.006.597-4 (000066-220/2016)
Reclamado(s): GRADIENTE ELETRÔNICA S/A FJ DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
10. Processo Administrativo Nº 067/2008 (000043-220/2016)
Reclamado(s): ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
11. Processo Administrativo Nº 626/2011 (000765-005/2016)
Reclamado(s): MAGAZINI LILIANI S/A / LILIANI
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
12. Processo Administrativo Nº 581/2012 (000299-005/2016)
Investigado: AGESPISA S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
13. Processo Administrativo Nº 085/2010 (000909-005/2016)
Reclamado(s): TNL PCS S/A / OI MÓVEL
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
14. Processo Administrativo Nº 03/05 (000232-220/2016)
Reclamado(s): VÉSPER S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
15. Processo Administrativo Nº 036/2011 (000710-005/2016)
Reclamado(s): BANCO PANAMERICANO S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
16. Processo Administrativo Nº 0908.008.223-8 (000010-220/2016)
Reclamado(s): BSE S/A CLARO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
17. Processo Administrativo Nº 0108.013.014-0 (000075-220/2016)
Reclamado(s): UNIÃO DE BANCOS BRASILEIRO S/A BANCO UNIBANCO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
18. Processo Administrativo Nº 0108.006.882.4 (000081-220/2016)
Reclamado(s): INSTITUTO DE ASSIST. E PREVID. DO ESTADO PIAUÍ
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
19. Processo Administrativo Nº 019/2009 (000991-005/2016)
Reclamado(s): GOL TRANSPORTES AEREOS S/A / GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
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Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
20. Processo Administrativo Nº 0908.006.280-7 (000035-220/2016)
Reclamado(s): AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
21. Processo Administrativo Nº 1108.0111.256-4 (000237-220/2016)
Reclamado(s): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A BANCO INDUSTRIAL
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
22. Processo Administrativo Nº 062/2010 (000919-005/2016)
Reclamado(s): TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
23. Processo Administrativo Nº 361/2012 (000295-005/2016)
Reclamado(s): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A BMB
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
24. Processo Administrativo Nº 123/2011 (000079-005/2016)
Reclamado(s): HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
25. Processo Administrativo Nº 129/2011 (000796-005/2016)
Reclamado(s): CANADÁ VEÍCULOS LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
26. Processo Administrativo Nº 0908.007.213-2 (000079-220/2016)
Reclamado(s): F J DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA./ AULIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
27. Processo Administrativo Nº 608/2011 (000746-005/2016)
Reclamado(s): TNL PCS S/A - OI MÓVEL
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
28. Processo Administrativo Nº 169/2007 (000139-220/2016)
Investigado: R COMUNICÇÕES E MARKETING (SEDE CROCODILO BEACH)
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
29. Processo Administrativo Nº 065/2010 (000976-005/2016)
Reclamado(s): BSE S/A CLARO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
30. Processo Administrativo Nº 532/2011 (000083-005/2016)
Reclamado(s): MAGAZINI LILIANI S/A / WHIRPOOL S/A / MULTIBRAS / BRASTEMP/ CONSUL / FIC FRIO REFRIGERAÇÃO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
31. Processo Administrativo Nº 170/2010 (000913-005/2016)
Reclamado(s): ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO MERCADORIAS/ LOJAS ELETROFÁCIL
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
32. Processo Administrativo Nº 058/2010 (000920-005/2016)
Investigado: EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (FILIAL. AV. KENNEDY)
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
33. Processo Administrativo Nº 160/2011 (000081-005/2011)
Reclamado(s): SOLNASCENTE MOTOS LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
34. Processo Administrativo Nº 352/2011 (000110-005/2016)
Reclamado(s): TIM NORDESTE S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
35. Processo Administrativo Nº 413/2011 (000047-005/2016)
Investigado: EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (FILIAL NOIVOS)
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
36. Processo Administrativo Nº 1109.022.024-3 (001016-005/2016)
Reclamado(s): M OLINDA CAVALCANTE PAIVA/ ARRUDA MÓVEIS
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
37. Processo Administrativo Nº 134/2012 (000529-005/2016)
Reclamado(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/ ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
38. Processo Administrativo Nº 082/2010 (000903-005/2016)
Reclamado(s): SONY BRASIL LTDA. / CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
39. Processo Administrativo Nº 033/2008 (000015-220/2016)
Investigado: CORPO E VIDA ACADEMIA - FILIAL
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
40. Processo Administrativo Nº 111/2010 (000962-005/2016)
Reclamado: TNL PCS S/A OI MÓVEL
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
41. Processo Administrativo Nº 148/2010 (000870-005/2016)
Reclamado(s): BANCO BMG S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
42. Processo Administrativo Nº 149/2010 (000955-005/2016)
Reclamado(s): LOSANDO PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
43. Processo Administrativo Nº 034/2010 (000886-005/2016)
Reclamado(s): BANCO BONSUCESSO S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
44. Processo Administrativo Nº 055/2010 (000879-005/2016)
Reclamado(s): LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO DA SILVA
45. Processo Administrativo Nº 021/2012 (000523-005/2016)
Reclamado(s): CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
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Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
46. Processo Administrativo Nº 511/2012 (000313-005/2016)
Reclamado(s): NILSON BANDEIRA SANTOS/ TOP CELULAR/ MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA.
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
47. Processo Administrativo Nº 128/2010 (000974-005/2016)
Reclamado(s): TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
48. Processo Administrativo Nº 040/2010 (000943-005/2016)
Reclamado(s): BSE S/A CLARO
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
49. Processo Administrativo Nº 476/2011 (000192-005/2016)
Reclamado(s): TIM NORDESTE S/A
Relator: PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
50. Processo Administrativo Nº 193/2011 (000797-005/2016)
Investigado: TNL PCS S/A - OI MÓVEL
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
51. Processo Administrativo Nº 223/2011 (000055-005/2016)
Reclamado(s): CREFISA S/A CRÉDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTOS
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
52. Processo Administrativo Nº 155/2012 (000477-005/2016)
Reclamado(s): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A / BMC S/A MULTI FINACIAMENTO/ FINASA
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
53. Processo Administrativo Nº 690/2011 (000098-005/2016)
Investigado: ACADEMIA RICARDO PARAGUASSÚ
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
54. Processo Administrativo Nº 01/04 (001021-005/2016)
Reclamado(s): EDITORA GLOBO
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
55. Processo Administrativo Nº 623/2011 (000184-005/2016)
Reclamado(s): SONY ERICSSON MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA./ F.A VASCONCELOS E CIA LTDA/ LOJAS MAIA/ V DE A
SOUSA/ CELL LÓGICO
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
56. Processo Administrativo Nº 360/2011 (000159-005/2016)
Reclamado(s): TIM NORDESTE S/A
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
57. Processo Administrativo Nº 315/2011 (000069-005/2016)
Reclamado(s): BANCO CRUZEIRO DO SUL
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
58. Processo Administrativo Nº 154/2012 (000473-005/2016)
Reclamado(s): PINTOS LTDA. SONY BRASIL LTDA. / JAD LOG
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
59. Processo Administrativo Nº 093/2006 (000220-220/2016)
Reclamado(s): BRADESCO SAÚDE/ PRONTOMED INFANTIL
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
60. Processo Administrativo Nº 175/2012-A (000391-005/2016)
Reclamado(s): FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA/ DISMAC COM. REP. MAT. HOSP. CIR. LTDA
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
61. Processo Administrativo Nº 177/2012 (000402-005/2016)
Reclamado(s): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
62. Processo Administrativo Nº 037/2012 (000526-005/2016)
Reclamado(s): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/ ELETROBRÁS - DISTIBUIÇÃO PIAUÍ
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
63. Processo Administrativo Nº 188/2010 (000906-005/2016)
Reclamado(s): TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
64. Processo Administrativo Nº 129/2010 (000894-005/2016)
Reclamado(s): B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - SUB,ARINO.COM
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
65. Processo Administrativo Nº 029/2010 (000866-005/2016)
Investigado: CARVALHO FERNANDES LTDA. (FILIAL PARQUE PIAUÍ)
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
66. Processo Administrativo Nº 002/2012 (000420-005/2016)
Reclamado(s): ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
67. Processo Administrativo Nº 109/2012 (000401-005/2016)
Investigado: EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (AV. ALAMEDA PARANAÍBA)
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
68. Processo Administrativo Nº 089/2008 (000038-220/2016)
Investigado: ACADEMIA EUGÊNIO FORTES (FILIAL AV. PEDRO ALMEIDA)
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
69. Processo Administrativo Nº 307/2011 (000808-005/2016)
Reclamado(s): CREFISA
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
70. Processo Administrativo Nº 080/2010 (000024-002/2017)
Reclamado(s): ESMALTEC S/A / TECNOFRIO / F S VASCONCELOS / LOJAS MAIA
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
71. Processo Administrativo Nº 045/2010 (000944-005/2016)
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Reclamado(s): HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
72. Processo Administrativo Nº 128/2012 (000474-005/2016)
Investigado: MARKO ATACADISTA S/A
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
73. Processo Administrativo Nº 461/2011 (000048-005/2017)
Reclamado(s): C & A MODAS LTDA. / LG ELETRONICAS DA AMAZÔNIA LTDA. / V DE A SOUZA/ CELL LÓGICO
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
74. Processo Administrativo Nº 706/2011 (000228-005/2016)
Reclamado(s): VOCÊ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES/ HTC - SIMM DO BRASIL/ FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
75. Processo Administrativo Nº 401/2011 (000213-005/2016)
Reclamado(s): BANCO SAFRA S/A
Relator:PROMOTORA DE JUSTIÇA MICHELINE RAMALHO SEREJO SILVA
JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA
Promotor de Justiça - Presidente da JURCON
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 262/2012(000487-005/2016)
RECLAMANTE - ALEX SANDRO FAUSTINO BORGES
RECLAMADO - CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - ARMAZÉM PARAÍBA/ LG
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -
ARMAZÉM PARAÍBA/ LG, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 06/05/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 507/2013(000423-002/2017)
RECLAMANTE - GILMARA COSTA SILVA DO NASCIMENTO
RECLAMADO - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/ ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/
ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 20/01/2014.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
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Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2012(000317-005/2016)
RECLAMANTE - JACKELINE CARDOSO FURTADO
RECLAMADO - FIAT AUTOMÓVEIS S/A/ JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor FIAT AUTOMÓVEIS S/A/ JELTA VEÍCULOS E
MÁQUINAS LTDA, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 18/03/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
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(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 480/2011(000109-005/2016)
RECLAMANTE - SANMIA MIQUELINA PASSOS MATTOS CARVALHO
RECLAMADO - TIM NORDESTE S/A / TIM NORDESTE
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TIM NORDESTE S/A / TIM NORDESTE, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 16/01/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2009(001006-005/2016)
AUTUADO - JET LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor JET LTDA., para apurar infração administrativa em
relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 15/01/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
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3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 389/2011(000059-005/2017)
RECLAMANTE - VALDIRENE DA CONCEIÇÃO DANTAS
RECLAMADO - JBR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. (LOJAS RABELO) SONY BRASIL LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor JBR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
(LOJAS RABELO) SONY BRASIL LTDA., para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/01/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2010(000967-005/2016)
RECLAMANTE - ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA
RECLAMADO - BANCO VOLKSWAGEN S.A
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EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO VOLKSWAGEN S.A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 28/05/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2008(000047-220/2016)
RECLAMANTE - CARLOS LUIZ COSTA RAPOSO
RECLAMADO - TNL PCS S.A - OI MÓVEL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TNL PCS S.A - OI MÓVEL, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 12/08/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 53



Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0908.006.597-4(000066-220/2016)
RECLAMANTE - FRANCISCO DAS CHAGAS BANDEIRA DOS SANTOS
RECLAMADO - GRADIENTE ELETRÔNICA S/A / F J DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor GRADIENTE ELETRÔNICA S/A / F J DE SOUSA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/04/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2008 (000043-220/2016)
RECLAMANTE - FRANCISCO JOSÉ PORTELA MACHADO
RECLAMADO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - AESPI
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ -
AESPI, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/12/2009.
É o relatório.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 626/2011 (000765-005/2016)
RECLAMANTE - JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA
RECLAMADO - MAGAZINI LILIANI S/A / LILIANI
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor MAGAZINI LILIANI S/A / LILIANI, para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/05/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
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Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2010(000886-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA BEATRIZ NASCIMENTO
RECLAMADO - BANCO BONSUCESSO S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO BONSUCESSO S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 26/05/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2011(000710-005/2016)
RECLAMANTE - FRANCISCO FAUSTINO LEAL
RECLAMADO - BANCO PANAMERICANO S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO PANAMERICANO S/A , para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 25/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 56



apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108.013.014-0(000075-220/2016)
RECLAMANTE - CARLOS ALBERTO RODRIGUES
RECLAMADO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIRO S/A BANCO UNIBANCO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor UNIÃO DE BANCOS BRASILEIRO S/A BANCO
UNIBANCO, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 23/04/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108.006.882-4(000081-220/2016)
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RECLAMANTE - MARIA RAIMUNDA RODRIGUES SOUSA
RECLAMADO - INSTITUTO DE ASSIST. E PREVID. DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor INSTITUTO DE ASSIST. E PREVID. DO ESTADO
DO PIAUÍ, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 27/10/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0908.006.280-7(000035-220/2016)
RECLAMANTE - DORIANE STEFANE RODRIGUES DA SILVA
RECLAMADO - AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A,
para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 16/12/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
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devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2010(000919-005/2016)
RECLAMANTE - INÁCIO FERREIRA GOMES NETO
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A / OI FIXO, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 16/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 361/2012(000295-005/2016)
RECLAMANTE - JOÃO EVANGELISAT DE SOUSA
RECLAMADO - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A BMB
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A BMB, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
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Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 08/05/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2011(000079-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA NAZARÉ AZEVEDO DA COSTA
RECLAMADO - HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A HIPERCARD
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
HIPERCARD, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 09/09/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
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a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2011(000796-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA ROSELY VAZ FONTINELE
RECLAMADO - CANADÁ VEÍCULOS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CANADÁ VEÍCULOS, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 07/08/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0908.007.213-2(000079-220/2016)
RECLAMANTE - FRANCISCA MARIA FERREIRA VIANA
RECLAMADO - F J DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA./ AULIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor F J DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA./
AULIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 21/09/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
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inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608/2011(000746-005/2016)
RECLAMANTE - SAMARA JERICO ALVES FEITOSA
RECLAMADO - TNL PCS/ OI MÓVEL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TNL PCS/ OI MÓVEL, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 11/03/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
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Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 169/2007(000139-220/2016)
AUTUADO - R. COMUNICAÇÕES E MARKETING (SEDE CROCODILO BEACH)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor R. COMUNICAÇÕES E MARKETING (SEDE
CROCODILO BEACH), para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 29/04/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2010(000976-005/2016)
RECLAMANTE - ANTONIO DE SOUSA CRUZ E OUTROS
RECLAMADO - BSE S/A / CLARO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BSE S/A / CLARO, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 15/07/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
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O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 532/2011(000083-005/2016)
RECLAMANTE - ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA GOMES
RECLAMADO - MAGAZINI LILIANI S/A/ WHIRLPOOL S/A/ MULTIBRAS/ BRASTEMP/ CONSUL/ FIC FRIO REFRIGERAÇÃO/ FIC FRIO
REFRIGERAÇÃO/ FIC FRIO REFRIGERAÇÃO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor MAGAZINI LILIANI S/A/ WHIRLPOOL S/A/
MULTIBRAS/ BRASTEMP/ CONSUL/ FIC FRIO REFRIGERAÇÃO/ FIC FRIO REFRIGERAÇÃO/ FIC FRIO REFRIGERAÇÃO, para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/10/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2010(000913-005/2016)
RECLAMANTE - ANTÔNIO DE CASTRO SOUSA
RECLAMADO - ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO MERCADORIAS/ LOJAS ELETROFÁCIL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
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I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO MERCADORIAS/
LOJAS ELETROFÁCIL, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 14/04/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2010(000920-005/2016)
AUTUADO - EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (FILIAL. AV. KENNEDY)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (FILIAL. AV.
KENNEDY), para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 03/08/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
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Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 160/2011(000081-005/2016)
RECLAMANTE - IVAN DO NASCIMENTO CARVALHO
RECLAMADO - SOLNASCENTE MOTOS LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor SOLNASCENTE MOTOS LTDA., para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 413/2011(000047-005/2016)
AUTUADO - EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (FILIAL NOIVOS)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (FILIAL NOIVOS),
para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 21/09/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
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Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1109.022.024-3 (001016-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA APARECIDA COUTINHO DE SOUSA
RECLAMADO - M OLINDA CAVALCANTE PAIVA/ ARRUDA MÓVEIS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor M OLINDA CAVALCANTE PAIVA/ ARRUDA
MÓVEIS, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/09/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
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Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2012(000529-005/2016)
RECLAMANTE - PEDRO AIRES LIMA
RECLAMADO - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/ ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/
ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/06/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2010(000903-005/2016)
RECLAMANTE - MEIRILUCE DA SILVA SOUSA
RECLAMADO - SONY BRASIL LTDA./ CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor SONY BRASIL LTDA./ CLAUDINO S/A LOJAS DE
DEPARTAMENTOS, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 10/08/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
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Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2008(000015-220/2016)
AUTUADO - CORPO E VIDA ACADEMIAL - FILIAL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TNL PCS S/A/ OI MÓVEL, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 15/05/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2010(000955-005/2016)
RECLAMANTE - JOSENILDO VIEIRA DE CARVALHO
RECLAMADO - LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
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Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA.,
para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 10/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2010(000886-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA BEATRIZ NASCIMENTO
RECLAMADO - BANCO BONSUCESSO S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO BONSUCESSO S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 26/05/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
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Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2010(000879-005/2016)
RECLAMANTE - PAULO CÉSAR DE SOUSA
RECLAMADO - LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA./ LOSANGO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA./
LOSANGO, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 24/05/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2010(000974-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA ANTONIETA DE SOUSA CAMPOS
RECLAMADO - TELEMAR NORTE LESTE S/A/ OI FIXO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TELEMAR NORTE LESTE S/A/ OI FIXO, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/10/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
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1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2010(000943-005/2016)
RECLAMANTE - AIRTES SILVA DOS SANTOS NEPOMUCENO
RECLAMADO - BSE S/A CLARO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BSE S/A CLARO, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 15/01/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
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Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 476/2011(000192-005/2016)
RECLAMANTE - MARINA RODRIGUES CARVALHO
RECLAMADO - TIM NORDESTE S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TIM NORDESTE S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 09/09/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2011(000797-005/2016)
RECLAMANTE - GILVANYA DE SOUSA SANTOS
RECLAMADO - TNL PCS S/A / OI MÓVEL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TNL PCS S/A / OI MÓVEL, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 12/09/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
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Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/2012(000477-005/2016)
RECLAMANTE - GISNEVALDO DOS SANTOS MESQUITA
RECLAMADO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A/ BMC S/A MULTI FINANCIAMENTO/ FINASA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A/
BMC S/A MULTI FINANCIAMENTO/ FINASA, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 31/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 690/2011(000098-005/2016)
AUTUADO - ACADEMIA RICARDO PARAGUASSU
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
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I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/01/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/04(001021-005/2016)
RECLAMANTE - IRINALDO MENDES DE MOURA
RECLAMADO - EDITORA GLOBO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor EDITORA GLOBO, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 19/06/2007.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:

Diário Eletrônico do MPPI
ANO II - Nº 207 Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Julho de 2018 Publicação: Quinta-feira, 12 de Julho de 2018

Página 75



Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 623/2011(000184-005/2016)
RECLAMANTE - ALDINEIA MARIA DOS SANTOS SOUSA
RECLAMADO - SONY ERICSSON MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. / SONY ERICSSON/F.A VASCONCELOS E CIA LTDA/
LOJAS MAIA/ V DE A SOUZA/ CELL LÓGICO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor SONY ERICSSON MOBILE COMUNICATIONS DO
BRASIL LTDA. / SONY ERICSSON/F.A VASCONCELOS E CIA LTDA/ LOJAS MAIA/ V DE A SOUZA/ CELL LÓGICO, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 29/03/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 360/2011(000159-005/2016)
RECLAMANTE - VICENTE DIAS DE BARROS
RECLAMADO - TIM NORDESTE S/A/ TIM NORDESTE
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TIM NORDESTE S/A/ TIM NORDESTE, para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 12/09/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
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ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2011(000069-005/2016)
RECLAMANTE - RONILSON ALVES DOS SANTOS
RECLAMADO - BANCO CRUZEIRO DO SUL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO CRUZEIRO DO SUL, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 12/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
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determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2012(000473-005/2016)
RECLAMANTE - RONILSON ALVES DOS SANTOS
RECLAMADO - PINTOS LTDA/ PINTOS/ SONY BRASIL LTDA. SONY BRASIL LTDA./ JAD LOG
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor PINTOS LTDA/ PINTOS/ SONY BRASIL LTDA.
SONY BRASIL LTDA./ JAD LOG, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/05/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2006(000220-220/2016)
RECLAMANTE - SUZANA MOURA XIMENES PRADO
RECLAMADO - BRADESCO SAÚDE/ PRONTOMED INFANTIL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BRADESCO SAÚDE/ PRONTOMED INFANTIL,
para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 14/05/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
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3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2012(000526-005/2016)
RECLAMANTE - RAIMUNDA ROSA DA SILVA COSTA
RECLAMADO - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/ ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA/
ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 08/03/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2010(000894-005/2016)
RECLAMANTE - ROSANGELA MARQUES SANTOS
RECLAMADO - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - SUBAMRINO.COM
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EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO -
SUBAMRINO.COM, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 08/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2010(000866-005/2016)
AUTUADO - CARVALHO E FERNANDES LTDA.(FILIAL PARQUE PIAUÍ)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CARVALHO E FERNANDES LTDA.(FILIAL
PARQUE PIAUÍ), para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 14/04/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
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com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2012(000420-005/2016)
RECLAMANTE - JOSÉ HENRIQUE CASTELO BRANCO
RECLAMADO - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA,
para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 02/04/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2012(000401-005/2016)
AUTUADO - EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (AV. ALAMEDA PARNAÍBA)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor EUGÊNIO FORTES ACADEMIA (AV. ALAMEDA
PARNAÍBA), para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 11/06/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
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ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2008(000038-220/2016)
AUTUADO - ACADEMIA EUGÊNIO FORTES (FILIAL AV. PEDRO ALMEIDA)
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor ACADEMIA EUGÊNIO FORTES (FILIAL AV.
PEDRO ALMEIDA), para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 13/02/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
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Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 307/2011(000808-005/2016)
RECLAMANTE - LOURIVAL LIMA DOS SANTOS
RECLAMADO - CREFISA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CREFISA, para apurar infração administrativa em
relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 10/08/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2010(000024-002/2017)
RECLAMANTE - SANTÍLIA ROSA DOS SANTOS
RECLAMADO - ESMALTEC S/A/ TECNOFRIO/ F S VASCONCELOS/ LOJAS MAIA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor ESMALTEC S/A/ TECNOFRIO/ F S
VASCONCELOS/ LOJAS MAIA, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 12/08/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
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4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2010(000944-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA ALVES DA SILVA
RECLAMADO - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA./ HAPIVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA./
HAPIVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 25/05/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2012(000474-005/2016)
AUTUADO - MARKO ATACADISTA S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
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PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor MARKO ATACADISTA S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/08/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 461/2011(000048-005/2017)
RECLAMANTE - MANOEL DE CASTRO SOUSA
RECLAMADO - C & A MODAS LTDA./ LG ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA./LG/ V DE A SOUZA/CELL LÓGICO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor C & A MODAS LTDA./ LG ELETRONICS DA
AMAZÔNIA LTDA./LG/ V DE A SOUZA/CELL LÓGICO, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 14/01/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
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do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 706/2011(000228-005/2016)
RECLAMANTE - LEONARDO GONÇALVES LIMA
RECLAMADO - VOCÊ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES/ HTC - SIMM DO BRASIL/ HTC - SIMM DO BRASIL/ FLEXTRONICS
INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor VOCÊ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES/ HTC -
SIMM DO BRASIL/ HTC - SIMM DO BRASIL/ FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA., para apurar infração administrativa em
relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 05/04/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 401/2011(000213-005/2016)
RECLAMANTE - ERICA PEREIRA FERREIRA,
RECLAMADO - BANCO SAFRA S/A/ BANCO SAFRA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO SAFRA S/A/ BANCO SAFRA, para apurar
infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 31/05/2012.
É o relatório.
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II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/05(000232-220/2016)
RECLAMANTE - FRANCISCO HELDO PEREIRA DOURADO
RECLAMADO - VÉSPER S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor VÉSPER S/A, para apurar infração administrativa
em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 29/06/2007.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
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Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 148/2010(000870-005/2016)
RECLAMANTE - EPIFANIO FILHO DE CASTRO CRONEMBERGER
RECLAMADO - BANCO BMG S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO BMG S/A, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 19/11/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2012(000402-005/2016)
RECLAMANTE - FRANCISCO SILVINO DA SILVA
RECLAMADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 25/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
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apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1108-011.256-4(000237-220/2016)
RECLAMANTE - FRANCISO DAS CHAGAS OLIVEIRA
RECLAMADO - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A/ BANCO INDUSTRIAL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A/ BANCO
INDUSTRIAL, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 27/04/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0908.008.223-8(000010-220/2016)
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RECLAMANTE - MAXIMILIANO GOMES DE CASTRO OLIVEIRA
RECLAMADO - BSE S/A CLARO
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor BSE S/A CLARO, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 28/05/2008.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188/2010(000906-005/2016)
RECLAMANTE - TRIFÔNIO SILVA FONTINELE
RECLAMADO - TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 30/03/2011.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
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devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2009(000991-005/2016)
RECLAMANTE - MARAYSA MELO VIDAL
RECLAMADO - GOL TRANSPORTES AEREOS S/A / GOL LINHAS AEREAS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor GOL TRANSPORTES AEREOS S/A / GOL
LINHAS AEREAS, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/12/2009.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 175/2012-A(000391-005/2016)
RECLAMANTE - IVAN DE SOUSA MELO
RECLAMADO - FREEDOM VEÍCULOS ELETRICOS LTDA/ DISMAHC COM.REP.MAT.HOSP. CIR. LTDA
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor FREEDOM VEÍCULOS ELETRICOS LTDA/
DISMAHC COM.REP.MAT.HOSP. CIR. LTDA, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
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Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 511/2012(000313-005/2016)
RECLAMANTE - HALENA BARREIRA SERAINE DUALIBE
RECLAMADO - NILSON BANDEIRA SANTOS/ TOP CELULAR/ MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor NILSON BANDEIRA SANTOS/ TOP CELULAR/
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA., para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 17/12/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
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a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 581/2012 (000299-005/2016)
AUTUADO - AGESPISA S/A
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor AGESPISA S/A, para apurar infração administrativa
em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 24/05/2013.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 352/2011(000110-005/2016)
RECLAMANTE - EXPEDITA MACEDO FALCÃO DE CARVALHA
RECLAMADO - TIM NORDESTE
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TIM NORDESTE, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 10/08/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
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2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2010(000909-005/2016)
RECLAMANTE - WALDINAR ARAUJO OLIVEIRA
RECLAMADO - TNL PCS S/A / OI MÓVEL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TNL PCS S/A / OI MÓVEL, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 18/08/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223/2011(000055-005/2016)
RECLAMANTE - KARLA VALÉRIA BONA VASCONCELOS
RECLAMADO - CREFISA S/A CREDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTOS
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CREFISA S/A CREDITO FINACIAMENTO E
INVESTIMENTOS, para apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 31/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012(000523-005/2016)
RECLAMANTE - MARIA LUÍZA DE SOUSA LIMA CARVALHO
RECLAMADO - CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., para
apurar infração administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 09/07/2012.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
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O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 111/2010(000962-005/2016)
RECLAMANTE - NILSON RIBEIRO ARAÚJO
RECLAMADO - TNL PCS S/A/ OI MÓVEL
EMENTA: MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO
DECRETO N. 20.910/1932; DECISÃO MONOSCRÁTICA. APLICÁVEL O QUE DISPÕE O ENUNCIADO Nº 10 DESTA JUNTA RECURSAL DO
PROCON. ARQUIVAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA ADMINISTRATIVA
I - RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo, instaurado pelo Procon Estadual em face do fornecedor TNL PCS S/A/ OI MÓVEL, para apurar infração
administrativa em relação de consumo.
Decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, ocorrida em 22/09/2010.
É o relatório.
II - FUNDAMENTAÇÃO
Apregoa o STJ, em recente julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N.
9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N.20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da
Coordenadoria Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é
inaplicável a Lei n. 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.
2. O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente,
apenas prevista na Lei n. 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações
administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
3. Precedente: AgRg no REsp 1.566.304/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1609487 / PR - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/016461 5-9, relator Ministro OG FERNANDES, Órgão
Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/02/2017)
Colhe-se, portanto, que aos processos administrativos do PROCON, não se aplica os ditames da Lei n° 9.873/99, mas sim o Decreto n°
20.910/32, pois específico para o trato prescricional de dívidas devidas aos Estados e Municípios.
O Decreto n° 20.910/32, em seu art. 1 °, é categórico em afirmar ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional público para busca de valores
devidos, não havendo, na norma em lume, previsão de causas de interrupção do decurso do lapso prescricional, cujo termo inicial é o fato ou o
ato do qual se origina o direito patrimonial perseguido.
Ora, transpassados mais de 05 (cinco) anos desde a data da decisão de análise processual, com ato decisório reconhecendo-o como infracional,
com aplicação de providência administrativa cabível, padece de utilidade o presente caso, pois prescrito o direito que a autoridade administrativa
do PROCON possa alegar possuir em razão do fato.
Aplicável à espécia o contido no enunciado nº 10 desta Junta Recursal do PROCON, verbis:
Enunciado 10 - JURCON
Passados mais de 05(cinco) anos da decisão administrativa reconhecendo a ilegalidade em relação de consumo, está prescrito o direito de exigir
do Estado, por seu órgão de defesa do consumidor, merecendo o processo administrativo declaração ex-ofício de prescrição daquele direito, sem
a necessidade de submeter a sua decisão ao colegiado da Junta Recursal do PROCON.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, reconheço prescrito o direito público de exigir a multa arbitrada em razão de infração consumerista, pois ocorrido mais de 05
(cinco) anos da data da decisão, sem a incidência de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional até a presente data, pelo que
determino o ARQUIVAMENTO DO FEITO, deixando de submeter a referida decisão ao colegiado, conforme Enunciado JURCON n° 10.
Publique-se. Registre-se.
Após, encaminhe-se os autos ao PROCON para que providencie o arquivamento determinado nesta decisão.
Teresina-PI, 01 de junho de 2018.
Micheline Ramalho Serejo da Silva
Promotora de Justiça da Junta Recursal do Procon

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2018
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO PARCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.544/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
(ÓRGÃO GERENCIADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ)
ORGÃOS PARTICIPANTES: FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ - FMMP/PI, CNPJ Nº
10.551.559/0001-63 / FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FPDC, CNPJ Nº 24.291.901/0001-48;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018
REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP
TIPO DE LICITAÇÃO: menor preço
ADJUDICAÇÃO: por lote
OBJETO: Eventual aquisição de material permanente (eletrodomésticos, eletrônicos para escritório e suportes), nas quantidades e com
as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
DATA DA SESSÃO DE ABERTURA: 28/05/2018
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF)
DATA DA ADJUDICAÇÃO: 27/06/2018
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/07/2018
DATA DA ASSINATURA DA ATA: 06/07/2018
DATA DA PROPOSTA: 28/05/2018 (Lotes I, II e IV); 19/06/2018 (Lote III).
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: Afrânio Oliveira da Silva;
ANEXO I
LOTE I

Empresa Vencedora: R.N. Lopes Monteiro
CNPJ nº 69.628.139/0001-80
Endereço: Av. Dr. Antônio Pedreira Martins, 5707 - loja A 5711 - Bairro Alegre
Teresina/PI CEP: 64.008-190
Representante legal: Francisvaldo Costa da Silva
RG nº 6.383.188 SSP/BA
Fone: (86) 3213-1477 E-mail: lojasvamol@hotmail.com

Item Descrição do objeto Qde. Preço Unitário

1

Forno MICROONDAS
Capacidade 30 litros. Prato giratório. Luz interna. Função
descongelamento. 220V. Display digital. Potência mínima de 900w.
Consumo de energia tipo A.
Marca: Electrolux

15 R$ 411,00

2

Cafeteira elétrica, capacidade mínima 30 xícaras, cor preta, jarra em
aço inoxidável, sistema corta pingos, placa aquecedora, termostato,
indicador de nível de água, porta filtro removível, potência mínima
700w, tensão 220v. Base antiderrapante.
Marca: Philco PH30

25 R$ 138,30

LOTE II

Empresa Vencedora: R.N. Lopes Monteiro
CNPJ nº 69.628.139/0001-80
Endereço: Av. Dr. Antônio Pedreira Martins, 5707 - loja A 5711 - Bairro Alegre
Teresina/PI CEP: 64.008-190
Representante legal: Francisvaldo Costa da Silva
RG nº 6.383.188 SSP/BA
Fone: (86) 3213-1477 E-mail: lojasvamol@hotmail.com

Item Descrição do objeto Qde.
P r e ç o
Unitário

1

Smart tv led 32: cor frontal: preta, tamanho da tela (polegadas): 32', resolução: 1.366 x 768 (hd), tecnologia
da tela: led, conversor digital: sim, cmr ( hz): 120, wi-fi: integrado, áudio: dolby ms10 / ms110 (sistema de
efeito sonoro): dolby digital plus, dts studio sound / dnse+: dts studio sound, - potência - (saída de som (rms)):
10 w (5w+5w), - aplicativos: sim - web browser: sim smart, convergence: screen mirroring: sim, widi direct:
sim, sintonizador: sintonizador digital: isdb-t, sintonizador analógico: sim, mhp / mheg / hbbtv / acap / ginga /
ohtv: ginga; digital clean view: sim, busca automática de canais: sim, desligamento automático:
sim,temporizador para desligamento: sim caption (legenda): sim, connectshare (usb 2.0): sim, função futebol:
básico, modo jogos (imagem): sim, idiomas: português, picture-in-picture: sim
Marca: Philco PH32C10DSG
WA

10
R $
1.095,0
0

2
Suporte para televisão de LED ou LCD, tipo fixo, para televisores de 32' a 55', em metal aço carbono. O
equipamento deve acompanhar os parafusos necessários a sua fixação.
Marca: Brasforma SBRUB750

10
R $
50,00

3

SUPORTE PARA TV, PEDESTAL COM RODÍZIOS
Tipo de suporte: Pedestal com regulagem de altura; Material: aço carbono, acabamento com tratamento anti-
corrosão e pintura epóxi eletrostática; Cor preto; Capacidade de suporte: para televisão de 32 a 65
polegadas; Conteúdo da embalagem: manual de instruções, certificado de garantia, kit de chaves para
montagem; Rodízios com trava;
Marca: Brasforma SBRR05

5
R $
700,00

LOTE III
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6.2. DESPACHO - IMPROVIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO3084 

Empresa Vencedora: R.N. Lopes Monteiro
CNPJ nº 69.628.139/0001-80
Endereço: Av. Dr. Antônio Pedreira Martins, 5707 - loja A 5711 - Bairro Alegre
Teresina/PI CEP: 64.008-190
Representante legal: Francisvaldo Costa da Silva
RG nº 6.383.188 SSP/BA
Fone: (86) 3213-1477 E-mail: lojasvamol@hotmail.com

Item Descrição do objeto Qde. Preço Unitário

1

Projetor multimídia de alta definição com conexão de
rede sem fio e com adaptador wireless.
- Brilho: mínimo de 3500 Lumens. - Resolução Nativa:
1024x768.
- Vida Útil da Lâmpada: no mínimo 6000 horas (Modo
Normal).
- Entradas: HDMI, VGA RGB, Vídeo, USB Tensão de
alimentação: 220V.
Adaptador wireless que permite realizar projeções sem
fio diretamente de um notebook, ou ainda de um tablet ou
smartphone;
- Deve vir acompanhado de bolsa para transporte,
Controle remoto
Marca: Optoma Br334

12 R$ 2.619,23

2

Suporte fixação projetor, material ferro, tipo de teto, cor
preto, características adicionais base tubular/regulável/três
parafusos de fixação, aplicação fixação projetor multimídia
Marca: Brasforma

15 R$ 67,95

LOTE IV

Empresa Vencedora: R.N. Lopes Monteiro
CNPJ nº 69.628.139/0001-80
Endereço: Av. Dr. Antônio Pedreira Martins, 5707 - loja A 5711 - Bairro Alegre
Teresina/PI CEP: 64.008-190
Representante legal: Francisvaldo Costa da Silva
RG nº 6.383.188 SSP/BA
Fone: (86) 3213-1477 E-mail: lojasvamol@hotmail.com

Item Descrição do objeto Qde.
P r e ç o
Unitário

1

Fragmentadora - Capacidade de Cortar 15 Folhas Em Particulas De 4x34mm, Cesto: 24l,
Fenda: 230mm, Nível De Segurança: 3, 220v
-Cor: Preta
-Abertura De Inserção: 230 Mm
-Nº Máximo De Folhas (75g): 15 Folhas
-Tipo De Fragmentação (Em Mm)
-Partícula 04 X 34 / Cartão / Cd / Dvd
-Nível De Segurança: Norma Din 66399
Velocidade De Fragmentação: P-4 / Papel T-4 / Cartões O-4 / Cd/Dvds 02 M/Min
-Capac. Média De Fragmentação: 26 Kg/H
Acionamento: Botão E Sensor Óptico
Reversão: Manual E No Botão
Potência: 374w
Tempo De Funcionamento: Periódico: De 5 Min. (Dependendo Da Temperatura Ambiente) 10
Min. Repouso
Volume Da Lixeira 24 Litros Sensor De Segurança Para Lixeira Sim Sensor De Lixeira Cheia
Sim Com Rodízios Sim Dimensões (Em Mm) 345 X 230 X 465
Peso Aproximado 7,3 Kg
Voltagem: 220v
Marca: Menno Secreta 15C

15 R$ 959,96

2

Fragmentadora papel - fragmentadora de papel: corpo em plástico; capacidade de
fragmentação média de, no mínimo, 50 kg/h, 220V, número máximo de folhas de, no mínimo
24 fl, tiras de no máximo 6 mm, velocidade de fragmentação de, no mínimo, 2,5 m/min,
abertura de inserção de no mínimo 240 mm, volume da lixeira de, no mínimo, 30 l,
acionamento automático, sensor papel óptico, reversão manual, deve fragmentar cds e cartões
de crédito, botão liga/des, nível de ruído máximo 65 db.
Modelo de referência: menno secreta s300d
Menno Secreta S300D

10 R$ 1.496,60

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, TERESINA, 06 DE JULHO DE 2018.
Dra. Martha Celina de Oliveira Nunes - Procuradora-Geral de Justiça em exercício.

Teresina, 10 de julho de 2018
ASSUNTO: Recurso Administrativo interposto pela empresa Franca Construções Manutenção e Serviços Ltda. Recurso Improvido.
Pregão Eletrônico nº 06/2018. Procedimento de Gestão Administrativa nº 2.473/2018. Contratação de empresa para a prestação de
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6.3. REPUBLICAÇÃO 3086 

serviços de conservação e manutenção de edificações com aplicação de material.
CONSIDERANDO o recurso administrativo interposto pela empresa Franca Construções Manutenção e Serviços contra a sua inabilitação no
Pregão Eletrônico nº 06/2018 (fls. 353-354);
CONSIDERANDO as alegações da recorrente: que apresentou o balanço patrimonial do exercício financeiro de 2017 e entregou ao Pregoeiro;
que a certidão do SICAF referente ao exercício de 2016, embora dentro do prazo de validade, estava com o valor referente ao Patrimônio Líquido
zerado em face de erro de operação ou do sistema na hora do preenchimento da declaração;
CONSIDERANDO a manifestação do Pregoeiro no sentido de que a contemporaneidade da documentação de habilitação é aferida pela data da
sessão de abertura, motivo pelo qual decidiu pela manutenção da decisão de inabilitação da recorrente (fl. 1.135);
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico n°. 87/2018 (fls. 1.136-1.139), opinando pela impossibilidade de provimento do recurso interposto, uma vez
que não foram detectados motivos suficientes que pudessem ensejar a alteração da decisão do Pregoeiro no decorrer do Pregão Eletrônico nº
06/2018;
Determino, pelos motivos arguidos acima e com fulcro na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e art. 8, IV, do Decreto Federal nº 5.450/05, o NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO e a MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA FRANCA
CONSTRUÇÕES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA NO LOTE I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018.
ENCAMINHEM-SE os autos à Comissão Permanente de Licitação para providências atinentes ao caso.
Cleandro Alves de Moura
- Procurador-Geral de Justiça -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a eventual aquisição de material permanente
(mobília para escritório: mesa, armário, poltrona e outros itens) conforme as especificações contidas no Termo de Referência (anexo I).
TIPO: Menor Preço;
TOTAL DE LOTES: Lote I (8 itens); Lote II (5 itens); Lote III (6 itens);
VALOR TOTAL: R$ 1.997.510,75 (um milhão e novecentos e noventa e sete mil e quinhentos e dez reais e setenta e cinco centavos)
ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 13 de julho de 2018 no site WWW.MPPI.MP.BR, no link Licitações e Contratos, Saiba sobre as licitações do
MPPI, e no site WWW.LICITACOES-E.COM.BR.
Início do Acolhimento das Propostas: 13 de julho de 2018, às 12:00 (horário de Brasília/DF);
Abertura das Propostas: 25 de julho de 2018, às 09:00 (horário de Brasília/DF);
Data e Horário da Disputa: 25 de julho de 2018, às 11:00 (horário de Brasília/DF);
DATA: 11 de julho de 2018.
PREGOEIRO: Cleyton Soares da Costa e Silva
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