
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
56ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI
Avenida Lindolfo Monteiro, nº 911 – Bairro de Fátima – 1º andar – Teresina/PI

CEP: 64049-440 – Fone: (86) 3216-4550 – E-mail: execucaopenalteresina@mppi.mp.br

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2019
PROCEDIMENTO Nº 000204-252/2018

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ,

através da 56ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, representada pela Promotora

de Justiça signatária, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da

Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38,

parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica

do Ministério Público Estadual), e,

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da

ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis, segundo disposição contida no  caput do artigo 127 da Constituição

Federal;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso VII, da

CF e art. 143, inciso IV, da Constituição do Estado do Piauí, compete ao Ministério

Público  exercer  o  controle  externo  da  atividade  policial,  função  esta  que  foi

exclusiva e constitucionalmente confiada ao Parquet;

CONSIDERANDO que,  nos  termos  da  Resolução  CPJ-PI  nº

03/2018, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do

Piauí,  atribuiu-se  à  56ª  Promotoria  de  Justiça  de  Teresina-PI,  dentre  outras

obrigações, exercer o controle externo a policial, de forma concentrada;
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CONSIDERANDO que, nos termos da citada Resolução, art.

2º,  inciso  X,  “d”,  cabe  à  56ª  Promotoria  de  Justiça  de  Teresina-PI,  instaurar

inquérito civil, firmar termos de ajustamento de conduta, expedir recomendações,

além de promover eventuais medidas judiciais  visando a assegurar a tutela da

segurança pública;

CONSIDERANDO que  compete  ao  Ministério  Público  zelar

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos

direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua

garantia (art. 129, II, CF);

CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da

Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Parquet a expedir recomendações

aos  órgãos  e  entidades  públicos,  requisitando  ao  destinatário  sua  divulgação

adequada e imediata;

CONSIDERANDO que  a  56ª  Promotoria  de  Justiça  de

Teresina instaurou o Procedimento Preparatório nº 000204-252/2018 com o objetivo

de apurar a falta de segurança da população que utilizam as paradas/estações de

ônibus localizadas nas Praças da Bandeira e do Fripisa, no centro de Teresina-PI;

CONSIDERANDO que, foi realizada vistoria  in loco  por esta

Promotoria  de  Justiça,  em  12.11.2018,  onde  se  constatou  que  as  câmeras  de

segurança (tipo guardião) não estão atualmente em funcionamento, assim como os

policiais militares e a guarda municipal geralmente não desembarcam das viaturas

para segurança ostensiva;

CONSIDERANDO, também, que após audiência realizada em

29.03.2019, nesta Promotoria de Justiça, bem como os documentos apresentados
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pela Polícia Militar e pela Delegacia Geral, foi verificado que de fato as câmeras de

segurança estão sem funcionamento e que há necessidade de reforço do ostensivo

policial  da  capital  destinado  à  segurança  da  população  que  utilizam  as

paradas/estações  de  ônibus  localizadas  nas  Praças  da  Bandeira,  do  Fripisa  e

Saraiva, no centro de Teresina-PI;

RESOLVE:

RECOMENDAR  ao Excelentíssimo Senhor  SECRETÁRIO DE SEGURANÇA

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ que, no prazo de até 30 (trinta) dias, adote as

medidas  administrativas  necessárias  à  manutenção/conserto  das  câmeras  de

segurança tipo guardião localizadas no centro de Teresina-PI.

RECOMENDAR ao  Excelentíssimo  Senhor  COMANDANTE  GERAL  DA

POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ que, no prazo de até 30 (trinta) dias, adote as

medidas  administrativas  necessárias  para  o  aumento  do  número  de  Policiais

Militares  em  atuação  na  segurança  ostensiva/patrulhamento  das  paradas  de

ônibus  localizadas  na  Praça  da  Bandeira,  na  Praça  do  Fripisa  e  na  Praça  da

Saraiva, centro de Teresina-PI, inclusive patrulhamento com verificação.

RECOMENDAR ao  Excelentíssimo  Senhor  COMANDANTE  DA  GUARDA

CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA-PI que, no prazo de até 30 (trinta) dias,

adote  as  medidas  administrativas  necessárias  para  o  aumento  do  número  de

Guardas  Civis  em atuação na segurança  ostensiva/patrulhamento na região  do

centro comercial de Teresina-PI, inclusive patrulhamento com verificação.
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REQUISITAR aos RECOMENDADOS que seja informado a esta Promotoria de

Justiça, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, sobre

o acatamento dos termos da Recomendação para que não se torne necessária a

adoção de medidas judiciais.

ADVERTIR aos  RECOMENDADOS  os  seguintes  efeitos  das  recomendações

expedidas pelo Ministério Público: (a) constituir em mora o destinatário quanto às

providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de

medidas  administrativas  e  ações  judiciais  cabíveis;  (b) tornar  inequívoca  a

demonstração da consciência da ilicitude;  (c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência

da  irregularidade  para  viabilizar  futuras  responsabilizações  por  ato  de

improbidade  administrativa  quando  tal  elemento  subjetivo  for  exigido;  e  (d)

constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.

Após  os  registros  de  praxe,  publique-se  junto  ao  Diário  Oficial  do  Ministério

Público,  através da Secretaria-Geral,  assim como comunicando os  termos  desta

recomendação ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TERESINA/PI, 24 de maio de 2019.

LIANA MARIA MELO LAGES
Promotora de Justiça
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