Nº 2296

Manaus, Sexta-feira, 21 de janeiro de 2022
03 de dezembro 2021, do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça,
que reorganizou os trabalhos das 24 (vinte e quatro) Procuradorias de
Justiça;

ATOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
ATO Nº 013/2022/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

RESOLVE:

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI Nº 2022.000632,
onde figura, como interessada, a Coordenadoria do Centro de Apoio
Operacional das Procuradorias de Justiça - CAO-PROC;

Art. 1° INSTALAR, na forma do que estabelece o art. 3°, parágrafo
único, da Lei Complementar n.º 219/2021, 03 (três) Procuradorias de
Justiça, cujas atribuições serão as do art. 54 da Lei Complementar n.º
011, de 17 de dezembro de 1993, e que terão atuação junto às
Câmaras Cíveis;

CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;
CONSIDERANDO os termos do art. 110, inciso III, § 1.º, da Lei
Complementar n.º 011/93,
R E S O L V E:
CONVOCAR, “ad-referendum” do colendo Conselho Superior do
Ministério Público, a Exma. Sra. Dra. CLEUCY MARIA DE SOUZA,
Promotora de Justiça de Entrância Final, titular da 72ª Promotoria de
Justiça (Vara de Registro Público e Usucapião), para a 4.ª Procuradoria
de Justiça, com assento à 1.ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Amazonas, no período de 07.02.2022 a 26.02.2022.

Art. 2° IDENTIFICAR as 03 (três) Procuradorias de Justiça, como sendo
a 22ª Procuradoria de Justiça, 23ª Procuradoria de Justiça e 24ª
Procuradoria de Justiça;
Art. 3° ESTIPULAR em até 45 (quarenta e cinco dias) o prazo para que
a Subprocuradoria-Geral para Assuntos Administrativos providencie a
estrutura física e de pessoal para o funcionamento das novas
Procuradorias de Justiça instaladas;
Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação deste Ato correrão à
conta das respectivas dotações orçamentárias.
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus/AM, 21 de janeiro de 2022.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça
ATO Nº 015/2022/PGJ
(ANEXO)

ATO Nº 014/2021/PGJ

PORTARIA Nº 0135/2022/PGJ

INSTALA TRÊS PROCURADORIAS JUNTO ÀS CÂMARAS CÍVEIS E
DEFINE SUAS ATRIBUIÇÕES.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, por substituição legal, no uso de suas atribuições legais e,
por força do art. 29, XII, da Lei Complementar n.º 011, de 17 de
dezembro de 1993;

CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;

CONSIDERANDO o inciso II da Resolução n° 002/2020 - CPJ aprovado
à unanimidade pelo egrégio Colégio de Procuradores de Justiça quanto
à proposta de criação de 3 (três) Procuradorias de Justiça com atuação
junto às Câmaras Cíveis;
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 219, de 26 de outubro de
2021, que alterou o Anexo I da Lei Complementar nº 011, de 17 de
dezembro de 1993, fazendo constar quantitativo de 24 (vinte e quatro)
cargos de Procurador de Justiça com exercício de atribuições junto ao
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO a edição da RESOLUÇÃO n.º 048/2021-CPJ, de
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretário-geral do Ministério Público:
Darlan Benevides de Queiroz

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
I – AMPLIAR as atribuições do Exmo. Sr. Dr. JORGE ALBERTO
GOMES DAMASCENO, Promotor de Justiça de Entrância Final, titular
da 12ª Promotoria de Justiça (6.ª Vara Criminal), para a 11ª Promotoria
de Justiça (6.ª Vara Criminal), no período de 20/01/2022 a 05/02/2022;
II – AUTORIZAR o pagamento da gratificação a que se refere o art. 283
da Lei Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993.

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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PORTARIA Nº 0140/2022/PGJ

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 20 de janeiro de 2022.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

PORTARIA Nº 0136/2022/PGJ
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS,
no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. FABRÍCIO SANTOS ALMEIDA, Promotor
de Justiça deEntrância Inicial, para participar das audiências virtuais do
2º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher, no dia 24.01.2022.
Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022.

RESOLVE:
RETIFICAR os termos da Portaria n.º 0101/2022/PGJ, datada de
17.01.2022, referente à ampliação das atribuições do Exmo. Sr. Dr.
GEORGE PESTANA VIERA, Promotor de Justiça de Entrância Final,
para a 83ª Promotoria de Justiça (2º Juizado Especializado no Combate
à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), para onde se lê "17
a 19.01.2022", leia-se "17 a 25.01.2022".

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça
PORTARIA Nº 0141/2022/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 20 de janeiro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CONSIDERANDO
o
teor
do
Ofício
Nº
29.2022.CGMP.0754018.2022.000356, oriundo da douta CorregedoriaGeral do Ministério Público (Procedimento Interno - SEI N.º
2022.000356);
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993;

PORTARIA Nº 0137/2022/PGJ

RESOLVE:

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade de se dar continuidade às atribuições
institucionais do Ministério Público, visando responder aos anseios da
sociedade;
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

REVOGAR os termos da Portaria n.º 0077/2022/PGJ, datada de
13.01.2022 que constituiu Comissão Especial composta pelo Exmo. Sr.
Dr. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, Promotor de Justiça de
Entrância Final, Corregedor-Auxiliar, bem como pelo servidor ANDRÉ
LUIZ ROCHA PINHEIRO, Agente Técnico - Jurídico, para realizarem
Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Alvarães e Promotoria
Eleitoral junto à 60ª Zona Eleitoral.
Dê-se ciência, registre-se, cumpra-se.

RESOLVE:
DESIGNAR a Exma. Sra. Dra. SARAH CLARISSA CRUZ LEÃO,
Promotora de Justiça de Entrância Inicial, para participar das audiências
virtuais da 83ª Promotoria de Justiça (2º Juizado Especializado no
Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher), no dia
20.01.2022.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
PORTARIA Nº 0143/2022/PGJ

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 20 de janeiro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso VIII, alínea “f”, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,
RESOLVE:
DESIGNAR o Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ EPIFÂNIO MARTINS, Promotor de
Justiça de Entrância Inicial, ora convocado para a 106.ª Promotoria de
Justiça, com atuação junto à 3.ª Vara do Tribunal

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretário-geral do Ministério Público:
Darlan Benevides de Queiroz

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade

Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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do Júri, para atuar, exclusivamente, nas 24ª e 98ª Promotorias de
Justiça (Vara de Execução Penal), no período de 25 a 31/01/2022.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
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estabeleceu, em seu artigo 4.º que, durante o período de vigência do
referido Ato, não será exigido o laudo da junta médico pericial do
Estado do Amazonas nos casos de afastamento, por COVID-19, de
Membros e servidores do Ministério Público;

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022.

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno - SEI Nº
2022.000821, em que figura, como parte interessada, a servidora Thaís
de Faria Sant'Ana Silva, Agente de Apoio - Administrativo;

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

CONSIDERANDO o atestado médico emitido pela Dra. Camila Oliveira,
CRM AM N.º 9335,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 0144/2022/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO
o
teor
do
Memorando
Nº
11.2022.CEAF.0751878.2022.000832, datado de 18 de janeiro de 2022,
oriundo do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do
Ministério Público - CEAF/MP, que trata da realização do curso de
vitaliciamento dos novos Promotores de Justiça Substitutos, no período
de 22 a 26 de novembro de 2021 (Procedimeno Interno SEI n.º
(2021.005481);
CONSIDERANDO o disposto no art. 29, inciso XLI, da Lei
Complementar n.º 011, de 17 de dezembro de 1993,

CONCEDER, por 07 (sete) dias, no período de 12 a 18 de janeiro de
2022, licença médica para tratamento de saúde à servidora THAÍS DE
FARIA SANT'ANA SILVA, Agente de apoio - Administrativo, nos termos
do art. 65, inciso I, c/c o art. 68, todos da Lei nº 1.762, de 14 de
novembro de 1986 - Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
do Amazonas.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 18 de janeiro de 2022.

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

RESOLVE:
PORTARIA Nº 94/2022/SUBADM
AUTORIZAR os Exmos. Srs. Promotores de Justiça abaixo
relacionados, a participarem do Curso de Vitaliciamento realizado pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público CEAF/MP, no período de 24 a 28 de janeiro de 2022, das 9h às 13h,
por meio da plataforma Teams.

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno n.º 2021.021896 SEI,

DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA
RESOLVE:
DANIELLY CHRISTINI SAMARTIN GOUVEIA DE ANDRADE
INCLUIR o servidor ANTÔNIO JOSÉ CUSTÓDIO, Agente Técnico Jurídico, na composição do grupo de trabalho constituído pela
PORTARIA N° 1055/2021/SUBADM, de 30/12/2021, alterado pelas
PORTARIAS N° 14/2022/SUBADM, de 11/01/2022 e
23/2022/SUBADM, de 12/01/2022.

EDUARDO GABRIEL
MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS
RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILO DA FONSECA

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES
SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 20 de janeiro de 2022.

THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE
VITOR RAFAEL DE MORAIS HONORATO

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022.

PORTARIA Nº 97/2022/SUBADM
O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições legais, e

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 67/2022/SUBADM

CONSIDERANDO o teor do ATO PGJ N.º 205/2010, datado de
11.11.2010, com a redação dada pelo Ato Nº 004/2022/PGJ, datado de
10.01.2022, publicado em 11.01.2022, que regulamentou a concessão
da Gratificação de Atuação do Ministério Público do Estado do
Amazonas – GAMPE-E,

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno nº 2022.000244 –
SEI,

CONSIDERANDO o teor do ATO Nº 008/2022/PGJ, datado de
13.01.2022, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público
do Estado do Amazonas em mesma data, o qual

RESOLVE:

ATOS DA SUBPROCURADORIA-GERAL PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretário-geral do Ministério Público:
Darlan Benevides de Queiroz

RETIFICAR o teor da PORTARIA N° 58/2022/SUBADM, de

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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17/01/2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"ATRIBUIR a Gratificação de Atuação do Ministério Público do Estado
do Amazonas (GAMPE-E) na forma seguinte:
- aos servidores ANDREUS MONTEIRO DE FIGUEIREDO e STEVEN
CASTRO CONTE, Agentes de Apoio - Administrativo, e aos servidores
ALEXANDRE PESSOA ALVES e ARTUR MIRANDA MAGNO DE
ARAÚJO, Agentes de Serviço - Administrativo, de forma proporcional
aos dias trabalhados, fixada em 50% (cinquenta por cento) incidentes
sobre o vencimento básico, para o desenvolvimento de atividades
inerentes ao cargo efetivo junto à Coordenação Criminal e Núcleo de
Não Persecução Penal, com extensão do horário de trabalho até às 17
horas (com 01 hora de intervalo intrajornada), no período de 12/01/2022
a 14/01/2022, excetuando-se eventuais afastamentos;
- aos servidores ALMÉRIO SAMUEL ALMEIDA PINTO, Agente Técnico
- Jurídico, e FÁDIA VANESSA RODRIGUES BARBOSA GOMES,
Agente de Apoio - Administrativo, de forma proporcional aos dias
trabalhados, fixada em 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o
vencimento básico, para o desenvolvimento de atividades inerentes ao
cargo efetivo junto à Coordenação Criminal, com extensão do horário
de trabalho até às 17 horas (com 01 hora de intervalo intrajornada), no
período de 12/01/2022 a 28/02/2022, excetuando-se eventuais
afastamentos;
- ao servidor SAMUEL DE SOUZA LIMA, Agente de Apoio Administrativo, de forma proporcional aos dias trabalhados, fixada em
50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o vencimento básico, para o
desenvolvimento de atividades inerentes ao cargo efetivo junto ao
Núcleo de Não Persecução Penal, com extensão do horário de trabalho
até às 17 horas (com 01 hora de intervalo intrajornada), no período de
12/01/2022 a 28/02/2022, excetuando-se eventuais afastamentos".
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
GABINETE DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, em Manaus, 20 de janeiro de 2022.
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Foi encaminhado o Ofício nº 232.2018, de fls. 09 requisitando
informações da Fornecedora TV LAR, que, em resposta, apresentou
Manifestação de fls. 14 a 61, informando sobre:
1. Qual o valor cobrado a título de garantia “estendida”;
2. A forma com que o consumidor é cientificado da aquisição da
garantia
“estendida” e cursos online;
3. Quais são os cursos online comercializados e o valor cobrado do
consumidor;
4. Informar quantidade de cursos online e garantias estendidas
comercializados nos últimos 12 meses.
Em 24/07/2021, foi realizada audiência com os representantes da
fornecedora, conforme Termo de fls. 99 a 101, com posterior envio de
complementação de informações às fls. 105 a 121.
Em 15 de dezembro de 2021 foi realizada audiência, conforme Termo
de fls. 138 a 141, durante a qual foi celebrado o Termo de Ajustamento
de Conduta de fls. 142/143.
Este é o relatório. Passo a manifestar-me.
Compulsando os autos, pode-se observar situação irregular por parte
da Fornecedora, entretanto, considerando a celebração do Termo de
Ajustamento de Conduta que abrange integralmente o objeto do
presente, este Órgão Ministerial promove o arquivamento dos presentes
autos, por esse colendo Conselho Superior do Ministério Público, nos
termos dos artigos 39, III, da Resolução nº 006/2015 CSMP.
Cientifiquem-se as partes interessadas, para, querendo, oferecerem
suas razões de recurso, na forma do art. 39, § 4º, da Resolução nº
006/2015 – CSMP/AM.
Instaure-se o Procedimento Administrativo com o objetivo de
acompanhar o cumprimento das obrigações estabelecidas no respectivo
Termo de Ajustamento de Conduta.
Manaus, 14 de janeiro de 2022

GÉBER MAFRA ROCHA
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Sheyla Andrade dos Santos
Promotora de Justiça
Atuando em substituição legal

AVISO

ATOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Nº MP: 06.2020.00000838-8
CLASSE: Inquérito Civil
ASSUNTO: Abrigo em Entidade
INTERESSADO(A): Josué Santana da Silva

AVISO
DESPACHO nº 0009/2022/52ªPJ
Arquivamento de IC
(Art. 39, I, da Resolução nº 006/2015-CSMP)

PORTARIA Nº 0001/2022/42PJ

Inquérito Civil nº 06.2018.00002818-0
Assunto: DIREITO DO CONSUMIDOR
Fornecedor: TV LAR
Trata-se do Inquérito Civil nº 06.2018.00002818-0, em trâmite nesta 52ª
PRODECON, na qual o consumidor informa que os vendedores das
Lojas TV LAR são instruídos, sob pena de demissão, a embutir, no
momento da venda, garantia extendida juros e cursos on line de
serviços terceirizados, sem que o cliente seja informado, sendo que, tal
prática e mais frequente nas compras na modalidade crediário.
Acrescenta que, além do consumidor pagar pela garantia estendida e
cursos embutidos no valor sem sua prévia ciência e concordância, caso
necessitasse do serviço de garantia estendida, tal direito era negado
aos mesmos.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretário-geral do Ministério Público:
Darlan Benevides de Queiroz

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
42ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa e da Pessoa com Deficiência - PRODHID, por intermédio de seu
Promotor de Justiça titular que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, máxime os artigos 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei
Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº
011/93;
CONSIDERANDO que o Inquérito Civil n. 06.2020.00000838-8 foi
instaurado mediante Portaria nº 043.2021.42ªPJ de fls. 84/86, para
apurar a eventual necessidade de acolhimento institucional do idoso
Josué Santana da Silva, de 67 anos de idade, com fundamento no
artigo 28, inciso II, da Resolução nº 006/2015 – CSMP e com
fundamento no art. 74, I, do Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO, porém, que o prazo de 1 (um) ano de tramitação do
inquérito civil se esgotou;

PROCURADORES DE JUSTIÇA
Câmaras Cíveis
Silvana Nobre de Lima Cabral
Sandra Cal Oliveira
Jussara Maria Pordeus e Silva
Pedro Bezerra Filho
Suzete Maria dos Santos
Maria José da Silva Nazaré
Delisa Olívia Vieiralves Ferreira

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
Karla Fregapani Leite
Públio Caio Bessa Cyrino
Sílvia Abdala Tuma
Noeme Tobias de Souza
José Bernardo Ferreira Júnior
Neyde Regina Demósthenes Trindade
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Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
Sílvia Abdala Tuma
Públio Caio Bessa Cyrino
José Bernardo Ferreira Júnior
Adelton Albuquerque Matos
Neyde Regina Demósthenes Trindade
Silvana Nobre de Lima Cabral
OUVIDORIA
Jussara Maria Pordeus e Silva
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CONSIDERANDO que, após a instauração do inquérito civil, foi
recebido o Ofício n. 2.355/2020-GSSEMASC, juntado em 29/10/2020 às
fls. 95/103 dos autos, onde há a indicação de que, aos 67 anos de
idade, o paciente não possui condições sociais de retorno familiar, pois
os seus familiares não possuem condições sociais e de saúde para
recebê-lo, dado que alguns possuem transtorno mental e evidente
hipossuficiência econômica;
CONSIDERANDO que atualmente o idoso se encontra sob controle
medicamentoso da esquizofrenia, respondendo bem aos medicamentos
e possuindo vínculo afetivo com os profissionais que lhe prestam o
atendimento de saúde;
CONSIDERANDO que mediante Ofício n. 065/2020-HGGR, juntado às
fls. 109/115, em 18/11/2020, os fatos narrados pela SEMASC foram
confirmados pelo Relatório de Visita encaminhado pelo Hospital Geral
Dr. Geraldo da Rocha, que indica que a irmã da pessoa idosa idosa,
Jacy da Silva Cabral, seria “portadora de distúrbios psiquiátricos e
precisa de remédios controlados”, possuindo, também, dois filhos
surdos e um outro filho com deficiência mental, estando, ainda, em
condição de extrema vulnerabilidade econômica, uma vez que a única
fonte de renda familiar é uma pensão que os filhos recebem do exmarido, o que é insuficiente para as despesas mensais (fls. 111);
CONSIDERANDO que, na audiência realizada no dia 22/02/2021, com
a Coordenadora do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso
(PADI), da Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” (fls. 138/139), foi
sugerida a possibilidade de restabelecimento de laços familiares do
idoso com sua irmã, porém, em contraponto a essa proposta, entendeuse que é preciso haver uma intervenção mais próxima do Poder
Público, de modo a acompanhar a situação da família, especialmente
pela preocupação quanto à hipossuficiência econômica do núcleo
familiar, considerando a vulnerabilidade do idoso, especialmente em
relação à sua saúde mental;
CONSIDERANDO que, diante disso, foi designada audiência para o dia
24/05/2021, ocasião em que houve a participação de vários
representantes de órgãos da rede de saúde, momento em que foi
estabelecido que os referidos agentes dariam especial atenção ao caso
do idoso José Santana e apresentariam resposta ao Ministério Público
quanto às medidas que seriam adotadas, em um prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias;
CONSIDERANDO que, configurando o cumprimento da proposta
realizada em audiência, foi recebido nesta Promotoria de Justiça o
Ofício nº 0558/2021 - NUSGE/GAP/DAP/SUBGS/SEMSA, juntado em
08/07/2021, às fls. 176/186, pelo qual foi enviado o Plano de Cuidado
de Idoso em Situação de Rua com Diagnóstico Psiquiátrico,
amplamente detalhado às fls. 177/186;
CONSIDERANDO que, com o objetivo de acompanhar a
implementação do referido Plano, foi designada nova audiência
interinstitucional para o dia 10/01/2022, realizada por meio de
videoconferência (fls. 217-218), onde se demonstrou a necessidade de
ampliação das diligências e a prorrogação do prazo do presente IC,
pois, ainda que Josué Santana da Silva continue internado no Hospital
Geraldo da Rocha, com ferimentos em sua perna cicatrizando e com
sua condição clínica melhorando, a própria Equipe Médica entendeu
pela necessidade de manutenção da internação hospitalar do idoso;
CONSIDERANDO que, além deste fato, a Diretora do CAPS Benjamin
Matias, Sra. Luciana Lopes, levantou dúvidas quanto à capacidade da
irmã do idoso Jacy para acompanhamento do idoso ao tratamento
terapêutico de transtorno bipolar junto ao próprio CAPS (transporte,
periodicidade, medicamentos etc.);
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CONSIDERANDO que outros representantes da rede também
levantaram a preocupação com a vulnerabilidade social da família, o
que já havia sido relatado nestes autos à fl. 111 no Relatório de Visita
da Equipe de Assistência Social do Hospital Dr. Geraldo da Rocha e às
fls. 146/152 da SEMASC;
CONSIDERANDO, pois, a necessidade de mais diligências para o
acompanhamento da eventual desinternação hospitalar do idoso e de
seu acolhimento familiar e/ou institucional;
RESOLVE:
I – PRORROGAR o presente INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.000008388, com fundamento no artigo 37 da Resolução nº 006/2015 – CSMP por
mais 1 (um) ano;
II – DAR CIÊNCIA ao CSMP, via memorando em protocolo, na forma do
art. 38 da Resolução CSMP n. 006/2015. Deve-se indicar no
memorando o número dos autos, a data de instauração do presente IC
e a informação de que se trata da primeira prorrogação. Cópias do
Despacho e da portaria de prorrogação devem ser encaminhadas com
o memorando;
III – Como primeiras diligências: a) oficie-se à SEMASC para, no prazo
de 15 (quinze) dias, encaminhar novamente equipe da área de
abrangência da residência da irmã do idoso, Sra. Jacy, em
complemento ao relatório enviado pelo Ofício nº. 574/2021 GS
SEMASC, para indicar a situação da família da Sra. Jacy da Silva
Cabral, irmã do idoso Josué Santana da Silva, residente no Beco Dom
Bosco, n. 522, bairro Coroado, indicando se há vulnerabilidade
econômica ou social da família (se recebem benefícios sociais, qual a
renda familiar, condições de moradia etc.) e se há possibilidade de
acolhimento familiar do irmão idoso com diagnóstico psiquiátrico, entre
outras informações relevantes, incluindo a indicação de medidas
assistenciais que podem minorar a vulnerabilidade da família. Cópia
integral do IC deve acompanhar o ofício; b) Oficie-se, outrossim, ao
Hospital Dr. Geraldo da Rocha, solicitando informações e documentos
sobre a situação clínica atual do paciente Josué Santana da Silva, bem
como indicação de eventual permanência em internação hospital ou
eventual alta. Prazo: 15 (quinze) dias.
IV – Publique-se no DOMPE.
Manaus, 13 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
Nº MP: 06.2022.00000006-0
CLASSE: Inquérito Civil
ASSUNTO: Violação aos Princípios Administrativos
INTERESSADO(A): Ativismo Pessoa com Deficiência
INVESTIGADO(A): Fundação Amazonas de Alto Rendimento - FAAR
PORTARIA Nº 0002/2022/42PJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
42ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa e da Pessoa com Deficiência - PRODHID, representado por seu
Promotor de Justiça titular que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, máxime os artigos 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei
Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº
011/93;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei 13.146/2015 reza ser dever do
Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência,
com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
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Subprocurador-geral de Justiça Para
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Géber Mafra Rocha
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Sílvia Abdala Tuma
Secretário-geral do Ministério Público:
Darlan Benevides de Queiroz

PROCURADORES DE JUSTIÇA
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Jussara Maria Pordeus e Silva
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Delisa Olívia Vieiralves Ferreira

Câmaras Criminais
Carlos Lélio Lauria Ferreira
Rita Augusta de Vasconcellos Dias
Mauro Roberto Veras Bezerra
Flávio Ferreira Lopes
Aguinelo Balbi Júnior
Liani Mônica Guedes de Freitas Rodrigues
Adelton Albuquerque Matos
Nicolau Libório dos Santos Filho

CONSELHO SUPERIOR
Câmaras Reunidas
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José Bernardo Ferreira Júnior
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Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69037-473 - Manaus/AM - Fone: (92) 3655-0500

Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
(Presidente)
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vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à
alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho,
à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à
acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à
informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária,
entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e
das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal,
social e econômico;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Amazonas
recebeu denúncia onde, em síntese, relata-se que por ocasião da
realização de uma partida da seleção brasileira de futebol, ocorrida em
14/10/2021 nesta municipalidade, no Estádio "Arena da Amazôni", não
teria sido observada a regra de gratuidade de pagamento para
ingressos e de meia-entrada para acompanhantes “em salas de cinema,
em espetáculos de teatro e circo, em museus, parques e eventos
educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares”, direito conferido
às pessoas com deficiência pelo art. 110, § 6º, da Lei Promulgada
Estadual nº 241/2015, com redação dada pela Lei nº 5.426/2021, em
vigência a partir de 25/03/2021;
CONSIDERANDO que as partes envolvidas envidaram ações no
sentido de dar cumprimento à Lei Estadual que assegura aos PCDs e
acompanhantes os citados benefícios, no primeiro caso, a total isenção,
no segundo, apenas a meia-entrada, conferindo resolutividade quanto à
demanda da notícia de fato especificamente quanto àquelas partidas de
futebol realizadas na Arena da Amazônia;
CONSIDERANDO, porém, que o tema é de tamanha relevância e que
as medidas implementadas pela FAAR e pela CBF, ao que parece,
ocorreram apenas após a atuação do Parquet;
CONSIDERANDO, ainda, que o Termo de Cooperação que o Governo
do Estado do Amazonas, a Confederação Brasileira de Futebol e a
Federação Amazonense de Futebol assinaram, de fls. 102/108, nada
trata sobre essa responsabilidade para o cumprimento do direito à
gratuidade de ingressos do grupo de pessoas com deficiência,
assegurado pela lei estadual;
CONSIDERANDO, ainda, que, mesmo acionado pelo MP/AM conforme
comprovante de fl. 62, o PROCON/AM estranhamente nada respondeu
à demanda do Ministério Público do Estado do Amazonas, embora
esteja prevista em lei sua atribuição para fiscalizar o cumprimento da
gratuidade dos ingressos, conforme art. 16, § 3o., da Lei Estadual n.
241/2015;
CONSIDERANDO, por fim, que há indícios de fatos e de prova
documentais mínimos para a instauração do presente inquérito civil;
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PROCON-AM, na pessoa do seu representante legal, solicitando que
informe a esta Promotoria Especializada, no prazo de 30 (trinta) dias
úteis, da existência ou não no âmbito desse órgão estadual de proteção
e defesa do consumidor de procedimento instaurado referente ao
descumprimento do art. 16 da Lei Estadual nº 241 de 31/03/2015, em
eventos e outras atividades realizadas na ARENA DA AMAZÔNIA, a
qual instituiu a gratuidade para pessoas com deficiência e meia-entrada
para seu acompanhante nos eventos, em salas de cinema, em
espetáculos de teatro e circo, em museus, parques e eventos
educativos, esportivos, de lazer, culturais. Deve o PROCON-AM ainda
informar se existe protocolo interno, plano de ação ou fluxograma para
o atendimento de demandas que tratem do descumprimento do art. 16
da Lei Estadual n. 241/2015. Cópia integral do IC deve acompanhar o
ofício; b) Oficie-se à Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR),
para, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar informações e
documentos sobre quais providências estão sendo tomadas para a
inclusão de cláusula contratual nos futuros termos de cooperação
celebrados pelo Governo do Estado do Amazonas para a cessão,
gratuita ou não, das instalações e equipamentos esportivos da "Arena
da Amazônia", com a correspondente obrigação dos signatários de
obedecer à legislação estadual no que se refere aos direitos das
pessoas com deficiência, especialmente o art. 16 da Lei Estadual n.
241/2015, no que se refere à a gratuidade para pessoas com
deficiência e meia-entrada para seu acompanhante nos eventos
educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares. Cópia integral do
IC deve acompanhar o ofício; c) Oficie-se, outrossim, à ProcuradoriaGeral do Estado (PGE), para, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar
informações e documentos sobre quais providências estão sendo
tomadas para a inclusão de cláusula contratual nos futuros termos de
cooperação celebrados pela Administração Direta e Indireta do Estado
do Amazonas, para a cessão, gratuita ou não, dos prédios, das
instalações e equipamentos públicos para eventos esportivos,
educativos, culturais, esportivos e similares, com a correspondente
obrigação dos signatários de obedecer à legislação estadual no que se
refere aos direitos das pessoas com deficiência, especialmente o art. 16
da Lei Estadual n. 241/2015, no que se refere à a gratuidade para
pessoas com deficiência e meia-entrada para seu acompanhante nos
eventos educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares. Cópia
integral do IC deve acompanhar o ofício.
III – DESIGNAR o servidor Cristiano Machado Lacerda Faria para
secretariar o presente Inquérito Civil;
IV – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Manaus, 14 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

RESOLVE:
I – INSTAURAR, nos termos do artigo 28, inciso II, da Resolução n.
006/2015–CSMP, o presente INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2022.000000060, para apurar a responsabilidade da Fundação Amazonas de Alto
Rendimento (FAAR), no uso e na cessão do Estádio de Futebol "Arena
da Amazônia", para o cumprimento da Lei Estadual n.º 241/2015,
alterado pela Lei nº 5.426/2021, com efeitos a partir de 25/02/2021, cujo
art. 16 instituiu a gratuidade para pessoas com deficiência deficiência e
meia-entrada para seu acompanhante nos eventos em salas de cinema,
em espetáculos de teatro e circo, em museus, parques e eventos
educativos, esportivos, de lazer, culturais e similares.
II – Como primeiras diligências, determino: a) Oficie-se ao

AVISO
Nº MP: 06.2022.00000010-5
CLASSE: Inquérito Civil
ASSUNTO: Pessoas com deficiência
INTERESSADO(A): Anderson Leonardo Mozeika
INVESTIGADO(A): SEDUC - Secretaria de Estado de Educação e
Qualidade de Ensino do Amazonas
PORTARIA Nº 0003/2022/42PJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
42ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa e da Pessoa com Deficiência - PRODHID, representado por seu
Promotor de Justiça titular que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, máxime os artigos 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei
Orgânica Nacional
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nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº 011/93;
CONSIDERANDO que o § 2º do art. 1º da Lei n.º 12.764/2012 dispõe
que a pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) é considerada
pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais;
CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.764/2012, preconiza que, em casos
de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro
autista incluída nas classes comuns de ensino regular terá direito a
acompanhante especializado (art. 3º, parágrafo único);
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Amazonas
recebeu denúncia, por intermédio da Notícia de Fato n.
01.2021.00003210-4 onde, em síntese, relata-se que o filho do
Noticiante, menor com transtorno do espectro do Autismo (TEA), foi
avaliado por profissionais da SEDUC no ano de 2019, que verificaram a
eventual necessidade de que a PCD seja acompanhada por um
profissional de apoio escolar, mas, depois de dois anos, o pedido
administrativo teria sido arquivado e o referido apoio escolar jamais foi
fornecido pelo sistema estadual de educação;
CONSIDERANDO que, após contato do Ministério Público, foi, então,
encaminhada via e-mail, pela SEDUC, nova Avaliação Multiprofissional
de fls. 126/134, em que a Equipe Multiprofissional da SEDUC avaliou
novamente a criança com TEA, mas novamente não entendeu
necessário o Profissional de Apoio Escolar;
CONSIDERANDO que foi realizada audiência no dia 16/11/2021,
conforme Termo de fl. 145, com os pais da criança, em que, em síntese,
demonstraram as dificuldades do filho durante suas atividades
escolares e que, em razão das alegações dos pais da criança com TEA,
esta Promotoria de Justiça entendeu necessário ouvir a versão da
escola do aluno, razão pela qual oficiou-se à Escola Estadual Sen.
Flávio da Costa Brito, para, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhar
informações e documentos sobre a avaliação do desempenho escolar,
ao longo do ano de 2021, especialmente Relatório da Professora
Rosana sobre o rendimento escolar do aluno, mesmo sem
mediador/acompanhante escolar;
CONSIDERANDO que, em resposta ao Ministério Público, a Escola
Estadual Sen. Flávio da Costa Brito, por e-mail juntado s fls. 163/166,
encaminhou Relatório Descritivo assinado pela Professora Rosa R. S.
Teixeira, professora da criança com TEA, no qual a professora alega
que há motivos para entender “fundamental o acompanhamento
especializado em sala de aula por um Profissional de Apoio Escolar, o
qual ajudará o aluno a adquirir conhecimentos através de uma
orientação deliberada e explícita considerando as zonas de
desenvolvimento proximal e maturando aprendizado que ainda não
estão consolidados";
CONSIDERANDO que os documentos encaminhados pela SEDUC são
bastantes conclusivos de que o órgão estadual de educação entende
não ser necessário o profissional de apoio escolar para a criança, mas,
ao mesmo tempo, a narrativa da Professora Rosana, que está presente
no dia-a-dia da criança com autismo e que a acompanha durante muito
mais tempo em seu rendimento escolar, é muito mais verossímil do que
as conclusões técnicas dos profissionais que fizeram a avaliação de
Miguel sem nunca terem visto a criança em sala de aula;
CONSIDERANDO que há indícios suficientes, pelo menos, para pedir a
revisão da avaliação da SEDUC, ouvindo-se previamente a Professora
Rosana Teixeira sobre as necessidades da criança com TEA;
CONSIDERANDO que a investigação e intervenção ministerial não
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foi concluída no prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido artigo 22
da Resolução nº 006/2015, de 20/02/2015, do Conselho Superior do
Ministério Público – CSMP, e, sendo necessária realização de mais
diligências para a instrução probatória e formação do prévio juízo de
cognição por parte do Ministério Público;
RESOLVE:
I – INSTAURAR, nos termos do artigo 28, inciso II, da Resolução n.
006/2015–CSMP, o presente INQUÉRITO CIVIL Nº 06.2022.000000105, para apurar o não fornecimento pela SEDUC de um profissional de
apoio escolar a aluno da Escola Estadual Sen. Flávio da Costa Brito, de
8 (oito) anos de idade, com transtorno do espectro do Autismo (TEA),
cujo pedido administrativo, depois de dois anos, teria sido arquivado e o
referido apoio escolar jamais foi fornecido pelo sistema estadual de
educação;
II – Como primeiras diligências iniciais, determino: : a) Oficie-se à
SEDUC, para, no prazo de 30 (trinta) dias, tomar as providências
necessárias para a revisão da Avaliação Multiprofissional realizada na
criança com TEA, para o fornecimento de profissional de apoio escolar,
com as seguintes condições: a) a nova avaliação deve ser realizada por
outros profissionais capacitados, imparciais e diferentes (não aqueles
que fizeram as primeiras avaliações da criança). Cópia do presente IC
deve acompanhar o ofício; b) a avaliação deve levar em consideração a
narrativa da Professora Rosana Teixeira descrita no Relatório de fls.
165/166 e, se for o caso de rejeitá-lo, deve indicar os erros de
conclusão do relatório; b) oficie-se à Escola Estadual Sen. Flávio da
Costa Brito, para, no prazo de 30 (trinta) dias, informar se a criança com
Transtorno do Espectro Autismo de 8 (oito) anos de idade ainda est
matriculada na escola e se há notícia de que haverá profissional de
apoio escolar para a criança. Cpia do presente IC deve acompanhar o
ofício.
III – DESIGNAR o servidor Cristiano Machado Lacerda Faria para
secretariar o presente Inquérito Civil;
IV – REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
Nº MP: 06.2022.00000011-6
CLASSE: Inquérito Civil
ASSUNTO: Direitos e Garantias Fundamentais
INTERESSADO(A): RICARDO CRUZ DA SILVA
INVESTIGADO(A): Hapvida
PORTARIA Nº 0004/2022/42PJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
42ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa e da Pessoa com Deficiência - PRODHID, por intermédio de seu
Promotor de Justiça titular que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, máxime os artigos 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei
Orgânica Nacional nº 8.625/1993 e da Lei Complementar Estadual nº
011/1993;
CONSIDERANDO que o art. 53 da lei 13.146/15 dispõe que a
acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus
direitos de cidadania e de participação social;
CONSIDERANDO que o art. 57 da mesma lei estabelece que as
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edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem
garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas
dependências e serviços, tendo como referência as normas de
acessibilidade vigentes;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Amazonas
recebeu Notícia de Fato n. 2021.00003196-0, onde, em síntese, relata o
Noticiante que ele e sua esposa são pessoas com deficiência (PCD) e
encontram grandes dificuldades em ter acessibilidade a pontos
comerciais da Clínica Hapvida, localizados na Av. Tancredo Neves,
bairro Parque Dez, e Av. Torquato Tapajós, bairro Flores, ambos nesta
capital, pois os prédios onde se situam não são servidos por elevadores
e informa, ainda, que em razão da ausência de elevadores, os referidos
pontos de atendimento oferecem grandes dificuldades para mulheres
grávidas, pessoas idosas e pessoas com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que, em resposta ao Ministério Público, às fls. 22/26,
a Clínica Hapvida apresentou documento, aduzindo, em síntese, que
tão logo recepcionado o ofício, procedeu com as diligências
necessárias à realização da análise das dependências mencionadas
por esta Promotoria, a fim de verificar as condições de acessibilidade e
eventuais processos de melhorias necessários, constatando, pois, a
regularidade de suas unidades no que diz respeito à acessibilidade e
que, para a Hapvida, restaria demonstrado o cumprimento da
acessibilidade nas referidas unidades;
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comerciais da Clínica Hapvida, localizados na Av. Tancredo Neves,
bairro Parque Dez, e Av. Torquato Tapajós, bairro Flores, ambos nesta
capital, especialmente sobre funcionamento de elevadores e outros
meios de acessibilidade dos locais. Cópia integral do IC deve
acompanhar o ofício.
IV– REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Manaus, 17 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça
AVISO
Nº MP: 06.2020.00000868-8
CLASSE: Inquérito Civil
ASSUNTO: Processo Disciplinar / Sindicância
INTERESSADO(A): ASSOCIAÇÃO MÃES UNIDAS PELO AUTISMOAMUA
INVESTIGADO(A): ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
DO AUTISTA AMIGO RUY – EAMAAR
PORTARIA Nº 0005/2022/42PJ

CONSIDERANDO ainda que a Hapvida alegou que ambas as unidades
possuiriam o primeiro pavimento onde também são realizados os
atendimentos médicos aos pacientes e que não haveria nenhum
prejuízo e necessidade de realizar reforma nas unidades questionadas,
uma vez que os pacientes que precisam de cuidados especiais
recebem o atendimento diretamente no térreo com toda estrutura para
garantir a sua segurança;

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
42ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa e da Pessoa com Deficiência - PRODHID, por intermédio de seu
Promotor de Justiça titular que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, máxime os artigos 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei
Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº
011/93;

CONSIDERANDO, porém, que, em audiência de fls. 87/88, os
Noticiantes relataram oralmente ter precisado subir escadas para serem
atendidos e que não existiria elevador em funcionamento nos citados
prédios, destacando-se, pois, que há indícios de prova de que a
acessibilidade não é uma realidade fática nas clínicas Hapvida, apesar
dos documentos apresentados;

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil n. 06.2020.00000868-8 foi
instaurado em 09/10/2020, para apurar denúncias de supostas
irregularidades cometidas pelo atendimento da Gestora do Espaço de
Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (EAMAAR),
subordinado à SEMASC;
CONSIDERANDO que o prazo de 1 (um) ano do presente inquérito civil
esgotou-se (deve-s lembrar que o prazo esgotou-se apenas agora em
14/01/2022 em razão da suspensão dos prazos no período pandêmico
e em razão do recesso forense);

CONSIDERANDO que o prazo da presente NF esgotou-se;
RESOLVE:
I – INSTAURAR, nos termos do artigo 28, inciso II, da Resolução n.
006/2015–CSMP, o INQUÉRITO CIVIL n. 06.2022.00000011-6, para
apurar se os prédios onde se situam as instalações da Hapvida
Assistncia Mdica Ltda. especificamente nos pontos comerciais da
Clínica Hapvida, localizados na Av. Tancredo Neves, bairro Parque
Dez, e Av. Torquato Tapajós, são servidos por elevadores ou rampas, e
adequados ao que determina a Norma Técnica (NBR) da ABNT n
9050:2015 e, em caso negativo, se há projeto e qual a previsão de
prazo para adequação das referidas edificações comerciais de uso
coletivo acessibilidade de pessoas com deficiência.;
II – DESIGNAR o servidor Cristiano Machado Lacerda Faria para
secretariar o presente Inquérito Civil;
III – Como PRIMEIRAS DILIGÊNCIAS, determino: a) em data posterior
em razão das atuais medidas restritivas relacionadas à terceira onda de
COVID-19, seja agendada inspeção local nos estabelecimentos da
Hapvida, para verificar o funcionamento dos elevadores; b) oficie-se ao
IMPLURB, para, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhar informações e
documentos sobre eventual aprovação das condições de acessibilidade
dos 2 (dois) prédios

CONSIDERANDO que, como últimas providências, a ControladoriaGeral do Município de Manaus informou, em Ofício às fls. 44/49, que
recomendou à SEMASC a abertura de uma Sindicância Administrativa
acerca dos fatos narrados, e que a SEMAD, em Ofício às fls. 85/88,
aguardava informações da SEMASC e do EAMAAR acerca da atual
situação funcional da Srª Ieda de Castro Rodrigues;
CONSIDERANDO que, de fato, em OFICIO N. 0002/2022 – SEMAD,
juntado às fls. 175/191 em 10/01/2022, a SEMAD informou oficialmente
que a Investigada "não possui vinculo ativo com esta municipalidade,
conforme orientação da Divisão de Acompanhamento de Pessoal e
Gestao de Beneficio - DAPB/SEMAD, em consulta ao CFPP/PRODAM
(Cadastro e Folha de Pessoal)";
CONSIDERANDO que, ainda não há resposta, porém, da SEMASC
sobre eventual sindicância administrativa contra a Investigada e que,
assim sendo, ainda não é possível encerrar o presente IC sem essas
diligências últimas ainda não finalizadas;
RESOLVE:
I – PRORROGAR o presente INQUÉRITO CIVIL N. 06.2020.000008688, com fundamento no artigo 37 da Resolução nº 006/2015 – CSMP por
mais 1 (um) ano;
II – DAR CIÊNCIA ao CSMP, via memorando em protocolo, na
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forma do art. 38 da Resolução CSMP n. 006/2015. Deve-se indicar no
memorando o número dos autos, a data de instauração do presente IC
e a informação de que se trata da primeira prorrogação. Cópias do
Despacho e da portaria de prorrogação devem ser encaminhadas com
o memorando;
III – Após a publicação da portaria de prorrogação, certifique-se nos
autos se há resposta ao ofício de fl. 168 da SEMASC e, não havendo
resposta, reitere-se o ofício com cópia do comprovante de recebimento
de fl. 170.
IV – Publique-se no DOMPE.

Página 9

CONSIDERANDO que, aparentemente, ainda não há nos autos indícios
de situação de vulnerabilidade da pessoa com deficiência, pois, se, por
um lado, a SEMASC não encontrou a família no endereço indicado nos
autos, por outro lado a Polícia Civil ainda não respondeu quais
providências foram adotadas para apurar o caso denunciado;
CONSIDERANDO que, não havendo ainda indícios da vulnerabilidade
da pessoa com deficiência, é preciso, ao menos, tentar novas
diligências para apurar o caso mediante procedimento preparatório;
RESOLVE:

Manaus, 18 de janeiro de 2022.
I – INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N.
06.2022.00000022-7, com fundamento no artigo 26, e seus parágrafos
da Resolução nº. 006/2015 – CSMP, para apurar a denúncia de que
uma pessoa com deficiência, qualificada como Aldeane da Silva
Oliveira, residente à Rua Igarapé Itamarati (antiga Rua São Vicente), nº
233, bairro Gilberto Mestrinho, nesta capital, seria vítima de ameaças,
maus tratos e violência física e psicológica, atos que seriam
perpetrados por padrasto, qualificado como Dulcemir da Conceição
Pereira;

VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça
AVISO
Nº MP: 06.2022.00000022-7
CLASSE: Procedimento Preparatório
ASSUNTO: Pessoas com deficiência
INTERESSADO(A): ALDEANE DA SILVA OLIVEIRA
INVESTIGADO(A): DUCELMIR DA CONÇEICÃO PEREIRA

II – DESIGNAR o servidor Cristiano Machado Lacerda Faria para
secretariar o presente procedimento;

PORTARIA Nº 0006/2022/42PJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, através da
42ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa
Idosa e da Pessoa com Deficiência - PRODHID, por intermédio de seu
Promotor de Justiça titular que esta subscreve, no exercício de suas
atribuições constitucionais e legais, máxime os artigos 127, caput, e
129, inciso III, da Constituição Federal, e as disposições da Lei
Orgânica Nacional nº 8.625/93 e da Lei Complementar Estadual nº
011/93;
CONSIDERANDO que foi recebida a Notícia de Fato n.
01.2021.00003205-9, através do Disque 100, Protocolo 763804, e
recebida nesta 42ª Promotoria de Justiça em 23/08/2021, onde, em
síntese, relata-se que uma pessoa com deficiência, qualificada como
Aldeane da Silva Oliveira, residente à Rua Igarapé Itamarati (antiga Rua
São Vicente), nº 233, bairro Gilberto Mestrinho, nesta capital, seria
vítima de ameaças, maus tratos e violência física e psicológica, atos
que seriam perpetrados por padrasto, qualificado como Dulcemir da
Conceição Pereira;
CONSIDERANDO que, em resposta às diligências solicitadas pelo
Ministério Público, a DRAD da Polícia Civil do Estado do Amazonas, em
e-mail recebido em 13/12/2021 de fl. 30/31, encaminhou documentos
que indicam que o caso foi distribuído ao 4o. DIP, conforme fls. 32/36 e
a mesma informação foi encaminhada via Ofício n° 3517/2021GDG/PC, juntado em 07/01/2022 às fls. 41/77;
CONSIDERANDO que, mediante OFÍCIO Nº 2.829/2021 –
GS/SEMASC, juntado em 07/01/2022 às fls. 80/83, a SEMASC
encaminhou relatório referente à ALDEANE DA SILVA OLIVEIRA,
supostamente vítima de violações de direito, mas com a informação de
que a família não foi localizada no endereço indicado nos autos;
CONSIDERANDO que, em razão dessa informação, o Despacho de fl.
85 determinou fosse expedido ofício ao 4o. DIP, solicitando
informações, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre eventuais providências
tomadas em relação à Representação Criminal n. 698/2021, tramitado
para a Delegacia em 15/09/2021, conforme MEMORANDO Nº
030/2021-Repre/DRAD/PCAM, onde, em síntese, relata-se a denúncia
envolvendo a pessoa com deficiência, qualificada como Aldeane da
Silva Oliveira;
CONSIDERANDO que a Notícia de Fato já foi prorrogada mas o prazo
esgotou-se;
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III – Como PRIMEIRAS DILIGÊNCIAS, determino: a) Aguarde-se a
resposta do ofício de fl. 86; b) À Secretaria também para consulta nos
bancos de dados para localização de eventual endereço da suposta
vítima e do agressor, bem como eventual CPF da vítima; c) Após a
consulta, oficie-se, outrossim, à Gerência Executiva em Manaus do
INSS solicitando cópia de eventual cadastro da pessoa com deficiência
Aldeane da Silva Oliveira (consultar CPF), incluindo benefício recebido,
endereço atualizado e eventual representante cadastrado na autarquia.
Cópias da denúncia de fls. 2/8 devem acompanhar o ofício.
IV– REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.
Manaus, 19 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
1ª Promotoria de Justiça de Coari-AM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 243.2022.000001
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
(ANEXO)
AVISO
Nº MP: 09.2020.00000269-4
Classe: Procedimento Administrativo
Assunto: Crime / Contravenção contra Idoso
Interessado: Ministério Público do Estado do Amazonas
Noticiado: Secretaria de Estado, Justiça, Direitos Humanos e Cidadania
- SEJUSC-AM, DECCI
DECISÃO Nº 0001/2022/42PJ
Trata-se de Procedimento Administrativo, instaurado em 23/06/2020,
nos termos do artigo 45, inciso II, da Resolução nº. 006/2015 CSMP,
para acompanhar as medidas adotadas no ano de 2020 pelo Governo
do Estado do Amazonas quanto ao aumento do número de denúncias
em relação à violência contra o idoso em Manaus/AM, no período de
janeiro a maio/2020, em 15% (aumento do número de registro de
ocorrências) e em 123% (aumento do número de denúncias por outros
meios, como o Disque 100).
Após a juntada da portaria inicial de fls. 1-3, houve a expedição de
vários ofícios como diligências iniciais às fls. 4-10, destinadas
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aos seguintes órgão:
(i) à Delegacia-Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas para
encaminhar cópias das estatísticas dos últimos 5 (cinco) anos da
Delegacia Especializada em Crimes contra o idoso (DECCI). Deve a
DG, ainda, indicar quais medidas internas e administrativas estão sendo
tomadas para enfrentar o aumento do número de denúncias de delitos
contra o idoso no ano de 2020 na DECCI, inclusive no que diz respeito
a reforço de pessoal e mutirões;
(ii) à Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Secretaria de Estado
de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC), para indicar se
existem ações, diretrizes, metas ou planos estaduais de enfrentamento
à violência contra idosos, especialmente para enfrentar o aumento do
número de denúncias de delitos contra o idoso no ano de 2020;
(iii) ao Conselho Municipal do Idoso, para informar se existe cadastro ou
registro de casos suspeitos de violência contra o idoso no órgão ou se
há atas de reuniões do órgão com indicadores de violência contra o
idoso ou planos de ações para enfrentamento da violência contra idoso;
e
(iv) à FUNATI - Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, para,
querendo, encaminhar estudos, ensaios ou relatórios sobre violência
contra o idoso em Manaus/AM, especialmente para enfrentar o
aumento do número de denúncias de delitos contra o idoso no ano de
2020.
Em resposta aos ofícios, tem-se que a FUNATI, mediante Ofício n.
023/2020-ASSJUR/FUNATI, juntado em 21/07/2020 às fls. 19-20,
informa que não há estudos ou indicadores de violência contra o idoso.
Também em resposta, mediante Ofício n. 1001/202-GSESJUS, juntado
em 04/08/2020, a SEJUSC informou que tem várias ações relacionadas
ao enfrentamento à violência contra pessoa idosa, notadamente o
Plano de Trabalho da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da
Pessoa Idosa (SEADPI/SEJUSC) - fls. 23/50.
Após o Despacho de fls. 52-53, verifica-se que foram expedidos os
ofícios de fls. 54-58 e 66. Em decorrência, foram recebidas as seguintes
respostas.
Mediante Ofício n. 078/2020-CEI/AM, juntado às fls. 69-88 em
04/09/2020, o Conselho Estadual do Idoso (CEI/AM) destacou que “não
constitui-se um órgão de Execução, mas de função consultiva,
normativa, fiscalizadora e deliberativa, atuando para estabelecer a
interlocução, alinhamento, integração e fortalecimento do trabalho em
Rede alusivo a esse fenômeno da violência”. Para tanto, juntou,
anexos, os seguintes documentos: Documento de Contextualização, da
atuação do CEI em tempos de pandemia e destaques de
encaminhamento adotados ( 05 laudas).
Após, no DESPACHO Nº 442.2020.42ªPJ (fls. 108), verificou-se que,
apesar de recebido em 24/08/2020, o ofício dirigido à Delegacia-Geral
da Polícia Civil do Estado do Amazonas não teve resposta até aquele
momento (02.10.20). Por isso, foi determinado notificar a DelegaciaGeral da Polícia Civil do Estado do Amazonas e a DECCI, para reunião
online via Microsoft Teams no dia 15/10/2020. Houve orientação de que
poderia participar da Reunião qualquer representante indicado pela
DG/PC e pela DECCI, com informações suficientes sobre o assunto
para discutir e apresentar propostas em relação ao tema.
De acordo com Certidões às fls. 109/110 e 126, foram notificadas a
DG/PC e DECCI para reunião no dia 15/10/2020, não comparecendo
representante da DG/PC. Foi agendada nova audiência para o dia
22/10/2020 (DESPACHO Nº 467.2020.42ªPJ, fls. 127/128).
Essa audiência foi realizada, conforme Termo às fls. 137. Nesse Termo,
determinou-se aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias,
solicitado pela Chefe de Gabinete da Delegacia-Geral, para a
verificação de possibilidade de remanejamento de Delegado-Adjunto e
Equipe de Investigador e Escrivão para a DECCI, reforçando o pessoal
da Delegacia, além de tentativa de regularização normativa e
racionalização das atribuições da DECCI.
Nesse interim, a Delegacia-Geral da Polícia Civil do Estado do
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Amazonas juntou aos autos (fls. 154/175) cópia das estatísticas da
DECCI, em resposta ao Ofício n.º 378.2020.42ª PJ.
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas encaminhou
documentos (fls. 187/208), com informações públicas sobre o número
de distribuições nas unidades jurisdicionais desta Comarca da Capital,
nos últimos 12 meses, sobre casos envolvendo Crimes previstos no
Estatuto do Idoso e casos de Curatela.
Outrossim, no DESPACHO Nº 0048/2021/42PJ (fls. 214/215),
observou-se que embora expedido o ofício de fl. 210, reiterando pedido
de informações e documentos da Delegacia-Geral de Polícia Civil,
recebido em 07/01/2021, não foi respondido, conforme fls. 212/213. Por
isso, determinou-se agendar reunião no dia 24/03/2021 com a
Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa
(SEADPI/SEJUSC) e Delegacia-Geral de Polícia Civil do Estado do
Amazonas. Essa audiência com a SEJUSC e com a DGPC/AM não foi
realizada, conforme certidão de fls. 225.
Nesse intervalo de tempo, a DGPC/AM encaminhou cópia da Portaria
Normativa 002/2021-GDG/PC/AM, de 19/02/2021, em que a DelegaciaGeral, após reunião nos autos de fl. 137 em 22/102/2020 com esta
Promotoria de Justiça Especializada, concordou em regulamentar a
atribuição de competência da DECCI (vê-se DESPACHO Nº
0105/2021/42PJ, fls. 229/232).
Consta nos autos que no Despacho às fls. 229/232, determinou-se,
entre outras medidas, a solicitação de informações à DECCI acerca de
eventual reforço em sua equipe de pessoal após a regulamentação
realizada pela Portaria Normativa 002/2021-GDG/PC/AM, de
19/02/2021, e de lista de servidores em atuação na mesma Delegacia.
Por seu turno, foi recebido o Ofício nº 140/2021-DECCI, de 10/05/2021,
em que a Drª Andreia Pereira Nascimento, Delegada Titular da DECCI,
informa, em síntese, que antes da Portaria Normativa 002/2021GDG/PC/AM, de 19/02/2021, a DECCI já vinha recebendo reforços em
pessoal, destacando que no período compreendido entre junho de 2020
a abril de 2021, recebeu o total de oito novos servidores, sendo dois
escrivães, dois investigadores e quatro estagiários, com incremento de
equipamentos de informática, e que no mesmo período a DECCI
efetivou um total de 1.101 (mil cento e uma) averiguações de
denúncias. Declarou, por fim, que tais ações administrativas
impactaram positivamente na produtividade do trabalho desenvolvido
naquela delegacia especializada. Encaminhou a lista de servidores em
atividade na DECCI e uma planilha contendo o número de averiguações
e procedimentos policiais no ano de 2020.
Após o Despacho de fls. 254/257, solicitou-se da SEJUSC eventual
cópia do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa
Idosa e novas informações acerca de medidas administrativas
discutidas eventualmente decididas e/ou implementadas pelas
Secretarias Executiva e Secretaria Adjunta dos Direitos da Pessoa
Idosa, de modo a propiciar a execução de políticas públicas de combate
à violência contra pessoas idosas.
Mediante e-mail recebido em 10/08/2021, a Secretaria Executiva
Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa da SEJUSC encaminhou cópia do
Plano de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, juntado às
fls. 270/279.
Então, no bojo do DESPACHO Nº 0350/2021/42PJ de fls. 280/281,
entendeu-se como importante realizar reunião com a Secretaria sobre
os obstáculos para a realização do Plano de Enfrentamento.
Às fls. 301, nota-se o Termo de Audiência com a Sra., LUCIANA VIANA
CIDRÔNIO ANDRADE, da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da
Pessoa Idosa (SEADPI) da SEJUSC, ocasião em que se tratou do tema
objeto do DESPACHO Nº 0350/2021/42PJ (fls. 280/281).
Após tal audiência, exarou-se o DESPACHO Nº 0546/2021/42PJ (fls.
302), no sentido de designar outra reunião com a Secretaria Adjunta
dos Direitos da Pessoa Idosa da SEJUSC/AM para o dia
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07/12/2021, haja vista ter ficado pendente o Cronograma para a
execução do Plano de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa
Idosa de fls. 270/279. O propósito da audiência seria a apresentação do
Cronograma/Calendário para a implementação do Plano de
Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa.
A audiência foi realizada na data prevista, com a participação da Sra.
LUCIANA VIANA CIDRÔNIO ANDRADE, da Secretaria Executiva
Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (SEADPI) da SEJUSC.
Paralelamente, foi apresentado o mencionado Plano de Enfrentamento,
com as datas previstas para sua efetivação, conforme consta carreado
às fls. 307/310 dos autos, incluindo as metas, os órgãos e entidades
parceiras, tais como: Conselho Estadual do Idoso, FUNATI, Fundação
Dr. Thomas e outros, bem como os objetivos claros e exequíveis.
Enfim, extrai-se do aludido Plano de Enfrentamento que a SEJUSC,
através da SEADPI, informa que foram iniciadas as tratativas junto aos
demais integrantes da Rede de Proteção aos Idosos do Estado do
Amazonas, através do Conselho Estadual do Idoso – CEI/AM e da
Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso os Idosos –
DECCI/AM, para a formulação e implantação das ações necessárias
para coibir a violência contra os idosos.
Retornam os autos conclusos. É o relatório necessário.
Revistos os autos, constata-se a desnecessidade de continuar o
presente procedimento administrativo, haja vista que o seu objeto
restou exaurido com a atuação resolutiva deste órgão de execução,
pois colhe-se dos autos providências adotadas pelos investigados, no
sentido repressivo e preventivo, visando tutelar os direitos das pessoas
idosas, vítimas de violências.
As medidas tomadas no âmbito repressivo ficaram evidentes pelas
informações declinadas nos autos no tocante ao aumento da equipe da
Delegacia do Idoso e o incremento de equipamento de informática, de
sorte que tais ações administrativas impactaram positivamente na
produtividade do trabalho desenvolvido naquela delegacia
especializada. São exemplos:
REGULAMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA DECCI: Foi expedida a
Portaria Normativa 002/2021-GDG/PC/AM, de 19/02/2021, em que a
Delegacia-Geral, após reunião nos autos de fl. 137 em 22/102/2020
com esta Promotoria de Justiça Especializada, concordou em
regulamentar a atribuição de competência da DECCI, o que nunca
havia acontecido antes;
AUMENTO DE PESSOAL E DE ESTRUTURA DA DECCI: pelo Ofício
nº 140/2021-DECCI, de 10/05/2021, a Drª Andreia Pereira Nascimento,
Delegada Titular da DECCI, informou que recebeu o total de oito novos
servidores, sendo dois escrivães, dois investigadores e quatro
estagiários, com incremento de equipamentos de informática, e que no
mesmo período a DECCI efetivou um total de 1.101 (mil cento e uma)
averiguações de denúncias. Declarou, por fim, que tais ações
administrativas impactaram positivamente na produtividade do trabalho
desenvolvido naquela delegacia especializada.
De outra margem, quanto ao âmbito preventivo, observa-se o exequível
Plano de Enfrentamento à Violência contra os Idosos (fls. 307/310),
elaborado pela SEADPI/SEJUSC, em que consta as metas, os órgãos e
entidades parceiras, tais como: Conselho Estadual do Idoso, FUNATI,
Fundação Dr. Thomas e outros, assim como os objetivos claros. Assim
sendo, pela primeira vez, o Estado do Amazonas formulou uma política
pública clara voltada ao problema da violência contra pessoas idosas (e
não apenas "datas comemorativas") e tem hoje um PLANO DE
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS, inclusive
com Cronograma elaborado.
É com muita felicidade que o Ministério Público recebe esse Plano de
Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. De nada adianta ao
Ministério Público punir agressores de idosos sem que o Estado tenha,
também e ao mesmo tempo, uma política pública preventiva. O Plano
de Enfrentamento veio em boa hora, mas é preciso, porém,
implementá-lo e fiscalizá-lo. Desde o início do procedimento, o
Ministério Público ressalta a importância da
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atuação preventiva do Estado do Amazonas, e não apenas a atuação
repressiva da violência contra idosos. De nada adianta aumentar a
estrutura da Delegacia do Idoso toda vez e, ao mesmo tempo, não
aumentar a conscientização da sociedade sobre o tema.
Com efeito, nesse cenário, o art. 1º da Recomendação n. 54 do CNMP,
define atuação resolutiva, nos seguintes termos:
[...] entende-se por atuação resolutiva aquela por meio da qual o
membro [...] contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de
modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a
concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é
legitimado o Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou
reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou
interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos
correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade
possível por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe são
disponibilizados para a resolução extrajudicial ou judicial dessas
situações.
Consideradas as informações acima, conclui-se pela inexistência de
elementos ou provas que indiquem a necessidade de continuar as
apurações, em razão do exaurimento do objeto investigado.
Assim, até o momento não há fundamento para instauração de inquérito
civil ou propositura de ação judicial em defesa de direitos coletivos de
pessoas idosas, eis que o Estado, por meio de seus órgãos com apoio
de entidades parceiras, demonstrou as providências tomadas para
prevenir e reprimir a prática de violências contra os idosos.
Diante do exposto, determino:
1. O ARQUIVAMENTO COM RESOLUTIVIDADE do presente
Procedimento Administrativo, com fundamento nos art. 49 e 50, da
Resolução nº 006/2015/CSMP;
2. Seja dada ciência à SEJUSC e à DECCI, com cópia desta decisão, e
aos eventuais interessados mediante publicação desta decisão em
DOMPE, para que recorram, caso queiram, no prazo de 10 (dez) dias,
consoante o disposto no art. 39, §4º, da Resolução nº 006.2015.CSMP;
e
3. Dê-se ciência, outrossim, à Comissão da Mulher, das Famílias e do
Idoso da ALE/AM e ao Conselho Estadual de Direitos do Idoso, com
cópia da presente Decisão.
4. Não havendo recursos, no prazo estipulado no item 2, ARQUIVE-SE
nesta Promotoria, por se tratar de PA, instaurado com fundamento no
inciso II do art. 49, da Resolução nº 006.2015.CSMP, o qual dispensa
remessa ao CSMP.
Manaus, 11 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
Aviso nº0151/2021/51ªPJ
Inquérito Civil Nº:06.2020.00000457-0
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
Promotor de Justiça in fine assinado, nos termos do art. 10, §§1º e 2º,
da Resolução N.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público, e, art. 39, §4º, da Resolução N.º
006/2015-CSMP/AM, vem INTIMAR SENACON/MJ, parte interessada
no Inquérito Civil Nº:06.2020.00000457-0, cujo objeto trata de
acompanhamento da aplicação de regramentos relativos a remarcações
e cancelamentos de eventos em Manaus/AM, assim como a política de
reagendamento e reembolsos, em função direta e indireta com a
pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), em conjunto com o
Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor
(PROCON-AM), em face de Divina Festa, para se manifestar acerca da
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO que, ao julgar dispensável a
continuidade do
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feito, determinou seu arquivamento no âmbito desta especializada.
Por oportuno, informo que após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da
publicação no Diário Oficial do Ministério Público (DOMPE), dar-se-á
sequência ao processo de arquivamento dos autos, nos termos do Art.
39 da Resolução N.º 006/2015-CSMP/AM.
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(DOMPE), dar-se-á sequência ao processo de arquivamento dos autos,
nos termos da Resolução N.º 006/2015-CSMP/AM.
Manaus, 11 de janeiro de 2022
ANTONIO JOSÉ MANCILHA
Promotor de Justiça em substituição legal – Portaria 3244/2021-PGJ

Manaus, 16 de dezembro de 2021
Edilson Queiroz Martins
Promotor de Justiça
51ª Promotoria de Justiça de Manaus

AVISO
AVISO Nº 0005/2022/52ªPJ

AVISO

Inquérito Civil Nº 06.2018.00002818-0.
INTERESSADO: SIGILOSO.
FORNECEDORA: LOJAS TV LAR.

Aviso nº0152/2021/51ªPJ

Manaus, 18 de janeiro de 2022.

Inquérito Civil Nº:06.2018.00002901-3

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS vem, nos
termos do art. 18 da Resolução nº 006/2015-CSMP/AM, cientificar, a
quem interessar, acerca da promoção ao arquivamento do Inquérito
Civil nº 06.2018.00002818-0, antigo Inquérito Civil nº 040.2018.000312,
pelas razões expostas no Despacho nº 0009/2022/52ªPJ, cópia em
anexo.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
Promotor de Justiça in fine assinado, nos termos do art. 10, §§1º e 2º,
da Resolução N.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público, e, art. 39, §4º, da Resolução N.º
006/2015- CSMP/AM, vem INTIMAR Rodrigo Santos da Silva,
rodrigosilva.advocacia@gmail.com, parte interessada no Inquérito Civil
Nº:06.2018.00002901-3, cujo objeto trata de apurar possíveis práticas
abusivas pela CLARO S/A, sucessora da Net Serviços de
Comunicação, após representação de consumidor que relatou situação
de suposta venda casada e propaganda enganosa dos serviços de
Internet banda larga da empresa., em face de Net Claro S/A,
a.barbosa@rolimvlc.com, para se manifestar acerca da PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO que, ao julgar dispensável a continuidade do
feito, determinou seu arquivamento no âmbito desta especializada.
Por oportuno, informo que após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da
publicação no Diário Oficial do Ministério Público (DOMPE), dar-se-á
sequência ao processo de arquivamento dos autos, nos termos do Art.
39 da Resolução N.º 006/2015-CSMP/AM.

Assim sendo, concede-se a oportunidade de apresentar recurso
administrativo ao entendimento exarado por esta Promotoria de Justiça,
que deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico scc@mpam.mp.br,
até a sessão de julgamento dos autos, na forma que dispõe o art. 39, §
6º da Resolução nº 006/2015, do Conselho Superior do Ministério
Público do Estado do Amazonas.
Informa-se que esta Promotoria de Justiça coloca-se à inteira
disposição para eventuais esclarecimentos, de segunda a sexta-feira,
das 08 às 14 horas, através dos contatos informados no rodapé desta
página.
Atenciosamente,
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS
Promotora de Justiça
Atuando em substituição

Manaus, 16 de dezembro de 2021
Edilson Queiroz Martins
Promotor de Justiça
51ª Promotoria de Justiça de Manaus

AVISO
AVISO DE ARQUIVAMENTO
Notícia de Fato
Manicoré, 20 de janeiro de 2022.

AVISO
O Ministério Público do Estado do Amazonas, por seu Promotor de
Justiça in fine assinado, nos termos da parte final do art. 18 da
Resolução N.º 006/2015-CSMP, cientifica, a quem possa interessar, o
arquivamento da NF n. 188.2022.000001.

Aviso nº0002/2022/51ªPJ
Notícia de Fato Nº:01.2021.00004526-5
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por seu
Promotor de Justiça in fine assinado, nos termos do art. 10, §§1º e 2º,
da Resolução N.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público, e, art. 39, §4º, da Resolução N.º
006/2015-CSMP/AM, vem INTIMAR Edivan Viriato de Matos Ponciano,
parte interessada na Notícia de Fato Nº:01.2021.00004526-5, cujo
objeto trata de cobrança supostamente irregular de conta de energia em
duplicidade da sua unidade consumidora pela Amazonas Distribuidora
de Energia S/A, para se manifestar acerca do DESPACHO DE
INDEFERIMENTO que, ao julgar dispensável a continuidade do feito,
determinou seu arquivamento no âmbito desta especializada.
Por oportuno, informo que após o prazo de 10 (dez) dias, a contar da
publicação no Diário Oficial do Ministério Público
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Por oportuno, informo a possibilidade de interposição de recurso contra
o despacho acima citado ao Conselho Superior do Ministério Público,
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente,
conforme disposto no art. 20, caput, da Resolução nº 006/2015-CSMP.
VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA
Promotor de Justiça
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Investigado: Belcimar Rodney Barroso Queiroz E OUTROS
DECISÃO Nº 0002/2022/42PJ
Trata-se de Procedimento Preparatório (PP), instaurado em 07/12/2021,
conforme Portaria às fls. 33-35, com fundamento no artigo 26, e seus
parágrafos da Resolução nº. 006/2015 – CSMP, para apurar denúncia
onde relata-se que uma pessoa idosa, qualificada como Maria Yolanda
Queiroz Gomes, residente à Av. Leonardo Malcher, nº 1442, Centro
desta capital, seria vítima de abusos financeiros, apropriação de bens,
maus tratos e negligência em seus cuidados com saúde, atos que
seriam perpetrados por um sobrinho da idosa, qualificado como
Belcimar Rodney Barroso Queiroz.
Colhe-se dos autos, como primeiras diligências desta Promotoria de
Justiça, em Despachos de fls. 14/15, 20/21 e 27, foram expedidos à
DECCI o ofício de fl. 16, solicitando-se a apuração dos fatos e a
eventual instauração de inquérito policial, e à SEMASC três ofícios de
fls. 17, 23 e 28, para a adoção das providências cabíveis no sentido de
verificar eventual vulnerabilidade da referida pessoa, a partir da
denúncia formulada, mas, mesmo tendo sido recebido em 05/08/2021,
14/09/2021 e 19/11/2021, os ofícios ainda não tiveram resposta.
Tais diligências foram reiteradas no bojo da Portaria de instauração do
Procedimento em tela (fls. 33/35).
Á Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania
SEMASC, solicitou-se determinar que equipe da Secretaria (CRAS), da
área de abrangência da residência com endereço na Av. Leonardo
Malcher, nº 1442, centro desta capital, realizasse visita ao local de
residência de pessoa idosa Maria Yolanda Queiroz Gomes, para
verificar a situação objeto da apuração.
Em resposta a tal pedido de diligência, por meio do Ofício nº
2.936/2021–GS/SEMASC, datado de 30/12/2021, e seu anexo (fls. 4144), a SEMASC informou que foi realizada visita domiciliar à idosa no
dia 30/09/2021, pela Assistente Social Anália Mota Nascimento
Sampaio CRESS 2242/Am, lotada no Centro de Referencia dos Direitos
da Mulher-CRDM, unidade vinculada a Subsecretaria Afirmativa de
Política para Mulheres e Direitos Humanos-SAPMDH. Na ocasião, após
as diligências usuais e a verificação das condições básicas de saúde da
idosa, a equipe multiprofissional emitiu o seguinte Parecer:
Diante do observado in loco, registra-se a integração da idosa ao seio
familiar, sem percepção por parte desta técnica de sinais de maus
tratos. Observando o semblante da idosa, bem como, sua fala,
percebeu-se que a mesma esta sendo bem tratada pela sobrinha/filha.

Quanto ao sobrinho, extrai-se do referido relatório que ele foi convidado
a desocupar o imóvel de propriedade da idosa e foi denunciado e
responde na justiça por abusos financeiros, uma vez que fez vários
empréstimos usando o cartão da idosa.
É o breve relatório.
Da análise dos autos verifica-se que o ponto central da demanda era
apurar supostos abusos financeiros, apropriação de bens, maus tratos e
negligência em seus cuidados com saúde sofridos pela Sra. Maria
Yolanda Queiroz Gomes, atos perpetrados por um sobrinho.
No entanto, as informações enviadas pela SEMASC, mediante Ofício e
documentos juntados às fls. 40-44, demonstram a ausência de indícios
quanto a supostas negligência e maus tratos, bem como outras formas
de abuso ou violência sofridas hoje pela idosa.
Além disso, por meio do Ofício nº 0561/2021/42PJ.42ªPJ (fls. 36) a
Delegada Titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso
(DECCI) foi notificada para adoção de providências necessárias à
salvaguarda de direitos da senhora Maria Yolanda Queiroz Gomes,
pessoa idosa, inclusive, caso confirmado indícios de crime, a
instauração de Inquérito Policial.
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Verifica-se, portanto, que a preocupação inicial com a saúde e o
patrimônio da idosa desfez-se, uma vez que, comparando-se a situação
da idosa desde a instauração do presente procedimento preparatório
até agora, houve clara preocupação da família em tomar todas as
providências cabíveis quanto aos cuidados de saúde e a proteção do
patrimônio da pessoa idosa. Essa constatação não é do Ministério
Público, mas da SEMASC, órgão oficial de assistência social do
Município.
Em resumo, portanto, o pleito em pauta incide na hipótese prevista no
art. 23-A, inciso III, da Resolução CSMP nº 006/2015:
Art. 23-A. A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação dada
pela Resolução n.º 065/2019- CSMP)
(...)
III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação
para complementá-la; (Redação dada pela Resolução n.º 065/2019CSMP)
Diante de tais premissas, e considerando que a pessoa idosa que se
pretendia proteger não se encontra mais em situação de vulnerabilidade
social, condição atestada pela própria SEMASC, firmo o entendimento
de que este Órgão Ministerial, a priori, não encontra lastro para
prosseguir na investigação ou intervir nos fatos denunciados e, por
consequência, determino:
1, o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, de
acordo com art. 23-A, inciso I, c/c art. 26, §2º, todos da Resolução nº
006/2015/CSMP;
2, Dê-se ciência a Ana Carla Barroso Queiroz, por intermédio de
mensagem de e-mail ou telefone, com cópia desta Decisão, e aos
eventuais interessados mediante publicação no DOMPE/AM; e
3, Certificada a publicação, remetam-se os autos, em formato digital, ao
Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias,
consoante art. 39, § 2º, da Resolução CSMP nº 006/2015.
Manaus, 11 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
Nº MP: 06.2021.00000764-9
Classe: Procedimento Preparatório
Assunto: Direitos e Garantias Fundamentais
Interessado: Ana Carla Barroso Queiroz
Investigado: Belcimar Rodney Barroso Queiroz E OUTROS
DECISÃO Nº 0002/2022/42PJ
Trata-se de Procedimento Preparatório (PP), instaurado em 07/12/2021,
conforme Portaria às fls. 33-35, com fundamento no artigo 26, e seus
parágrafos da Resolução nº. 006/2015 – CSMP, para apurar denúncia
onde relata-se que uma pessoa idosa, qualificada como Maria Yolanda
Queiroz Gomes, residente à Av. Leonardo Malcher, nº 1442, Centro
desta capital, seria vítima de abusos financeiros, apropriação de bens,
maus tratos e negligência em seus cuidados com saúde, atos que
seriam perpetrados por um sobrinho da idosa, qualificado como
Belcimar Rodney Barroso Queiroz.
Colhe-se dos autos, como primeiras diligências desta Promotoria de
Justiça, em Despachos de fls. 14/15, 20/21 e 27, foram expedidos à
DECCI o ofício de fl. 16, solicitando-se a apuração dos fatos e a
eventual instauração de inquérito policial, e à SEMASC três ofícios de
fls. 17, 23 e 28, para a adoção das providências cabíveis no sentido de
verificar eventual vulnerabilidade da referida pessoa, a partir da
denúncia formulada, mas, mesmo tendo sido recebido em 05/08/2021,
14/09/2021 e 19/11/2021, os ofícios ainda não tiveram resposta.
Tais diligências foram reiteradas no bojo da Portaria de instauração do
Procedimento em tela (fls. 33/35).
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Á Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania
SEMASC, solicitou-se determinar que equipe da Secretaria (CRAS), da
área de abrangência da residência com endereço na Av. Leonardo
Malcher, nº 1442, centro desta capital, realizasse visita ao local de
residência de pessoa idosa Maria Yolanda Queiroz Gomes, para
verificar a situação objeto da apuração.
Em resposta a tal pedido de diligência, por meio do Ofício nº
2.936/2021–GS/SEMASC, datado de 30/12/2021, e seu anexo (fls. 4144), a SEMASC informou que foi realizada visita domiciliar à idosa no
dia 30/09/2021, pela Assistente Social Anália Mota Nascimento
Sampaio CRESS 2242/Am, lotada no Centro de Referencia dos Direitos
da Mulher-CRDM, unidade vinculada a Subsecretaria Afirmativa de
Política para Mulheres e Direitos Humanos-SAPMDH. Na ocasião, após
as diligências usuais e a verificação das condições básicas de saúde da
idosa, a equipe multiprofissional emitiu o seguinte Parecer:

acordo com art. 23-A, inciso I, c/c art. 26, §2º, todos da Resolução nº
006/2015/CSMP;
2, Dê-se ciência a Ana Carla Barroso Queiroz, por intermédio de
mensagem de e-mail ou telefone, com cópia desta Decisão, e aos
eventuais interessados mediante publicação no DOMPE/AM; e
3, Certificada a publicação, remetam-se os autos, em formato digital, ao
Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias,
consoante art. 39, § 2º, da Resolução CSMP nº 006/2015.

Diante do observado in loco, registra-se a integração da idosa ao seio
familiar, sem percepção por parte desta técnica de sinais de maus
tratos. Observando o semblante da idosa, bem como, sua fala,
percebeu-se que a mesma esta sendo bem tratada pela sobrinha/filha.

AVISO

Quanto ao sobrinho, extrai-se do referido relatório que ele foi convidado
a desocupar o imóvel de propriedade da idosa e foi denunciado e
responde na justiça por abusos financeiros, uma vez que fez vários
empréstimos usando o cartão da idosa.
É o breve relatório.
Da análise dos autos verifica-se que o ponto central da demanda era
apurar supostos abusos financeiros, apropriação de bens, maus tratos e
negligência em seus cuidados com saúde sofridos pela Sra. Maria
Yolanda Queiroz Gomes, atos perpetrados por um sobrinho.
No entanto, as informações enviadas pela SEMASC, mediante Ofício e
documentos juntados às fls. 40-44, demonstram a ausência de indícios
quanto a supostas negligência e maus tratos, bem como outras formas
de abuso ou violência sofridas hoje pela idosa.
Além disso, por meio do Ofício nº 0561/2021/42PJ.42ªPJ (fls. 36) a
Delegada Titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso
(DECCI) foi notificada para adoção de providências necessárias à
salvaguarda de direitos da senhora Maria Yolanda Queiroz Gomes,
pessoa idosa, inclusive, caso confirmado indícios de crime, a
instauração de Inquérito Policial.
Verifica-se, portanto, que a preocupação inicial com a saúde e o
patrimônio da idosa desfez-se, uma vez que, comparando-se a situação
da idosa desde a instauração do presente procedimento preparatório
até agora, houve clara preocupação da família em tomar todas as
providências cabíveis quanto aos cuidados de saúde e a proteção do
patrimônio da pessoa idosa. Essa constatação não é do Ministério
Público, mas da SEMASC, órgão oficial de assistência social do
Município.
Em resumo, portanto, o pleito em pauta incide na hipótese prevista no
art. 23-A, inciso III, da Resolução CSMP nº 006/2015:
Art. 23-A. A Notícia de Fato será arquivada quando: (Redação dada
pela Resolução n.º 065/2019- CSMP)
(...)
III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação
para complementá-la; (Redação dada pela Resolução n.º 065/2019CSMP)
Diante de tais premissas, e considerando que a pessoa idosa que se
pretendia proteger não se encontra mais em situação de vulnerabilidade
social, condição atestada pela própria SEMASC, firmo o entendimento
de que este Órgão Ministerial, a priori, não encontra lastro para
prosseguir na investigação ou intervir nos fatos denunciados e, por
consequência, determino:
1, o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, de
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Nº MP: 06.2021.00000784-9
Classe: Procedimento Preparatório
Assunto: Direitos e Garantias Fundamentais
Interessado: RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
Investigado: FILHA
DECISÃO Nº 0005/2022/42PJ
Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado em 13/12/2021,
conforme Portaria, às fls. 21/23, com fundamento no artigo 26, e seus
parágrafos da Resolução nº. 006/2015 CSMP, para apurar supostas
ameaças, violência psicológica e abusos financeiros, sofridos por
pessoa idosa com 85 anos, qualificada como Raimundo Xavier de
Oliveira, atos que seriam perpetrados por uma filha, não identificada.
Como primeiras diligências desta Promotoria de Justiça, em Despachos
de fls. 09 e 15, constata-se que foram expedidos à DECCI dois ofícios
de fls. 10 e 16, para a adoção das providências cabíveis no sentido de
verificar eventual vulnerabilidade da referida pessoa, mas, mesmo
tendo sido recebidos em 10/08/2021 e 29/11/2021, os ofícios não
tiveram resposta.
De sorte que tais diligências foram reiteradas no bojo da Portaria de
instauração do Procedimento em tela (fls. 21/23). À Delegada Titular da
Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI)
determinou-se, por meio do Ofício nº 0493/2021/42PJ.42ªPJ – fls. 16,
que adotasse providências necessárias à salvaguarda de uma pessoa
idosa com 85 anos, qualificada como Raimundo Xavier de Oliveira,
residente à Rua Brasília, nº 490 (altos de drogaria), bairro Coroado,
nesta capital, suposta vítima de ameaças, violência psicológica e
abusos financeiros, atos perpetrados por uma filha, não qualificada e
que fosse instaurado inquérito policial, caso confirmada a existência de
indícios de crimes.
Após a instauração do presente procedimento preparatório, foi recebido
o OFÍCIO N.º 398/2021 (fls. 26), em que a equipe de investigadores, Sr.
Coutinho e Sr. Frazão, acompanhados de equipe do CIPDI, Psicóloga e
Assistente Social, deslocaram-se, no dia 28.08.21, ao endereço da
vítima e encontraram o idoso sob os cuidados de uma filha
acompanhada de netas. Assim, em conclusão do Relatório de
Investigação Policial restou consignado: "constatou-se que a denúncia
é improcedente, pois o idoso negou qualquer ameaça e não tem
condições de administrar seu dinheiro mas encontra-se no seio familiar
com os cuidados possíveis que a situação financeira dos familiares
permite".
Retornam os autos conclusos. É o relatório.
O cerne da presente investigação é apurar situação de supostas
ameaças, violência psicológica e abusos financeiros, sofridos por
pessoa idosa com 85 anos, qualificada como Raimundo Xavier de
Oliveira, atos que seriam perpetrados, em tese, por uma filha, não
identificada.
Acionada a Delegada Titular da Delegacia Especializada em Crimes
contra o Idoso (DECCI), após diligência lá empreendida, o referido
órgão informou que a denúncia é improcedente, pois o idoso negou
qualquer ameaça e não tem condições de administrar seu dinheiro, mas
encontra-se no seio familiar com
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os cuidados possíveis que a situação financeira dos familiares permite.
Por tudo isso, verifica-se que não há possibilidade de continuar as
investigações por falta de justa causa, tendo em vista a improcedência
da denúncia constatada pela própria autoridade policial.
Deve-se observar, por fim, que o presente procedimento preparatório
teve origem a partir de denúncia anônima formulada no Disque 100,
conforme fls. 2/6, Protocolo 737325.
Assim sendo, não havendo indícios mínimos a sustentar o presente
procedimento preparatório, o único caminho é o arquivamento dos
autos.
Diante do exposto, determino:
1. o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, de
acordo com art. 23-A, inciso I, c/c art. 26, §2º, todos da Resolução nº
006/2015/CSMP;
2. Por se tratar de denúncia anônima, notifiquem-se eventuais
interessados mediante publicação da presente decisão no DOMPE com
fundamento no art. 39, §4o., da Resolução CSMP nº 06/2015; e
3. Comprovada a publicação, remetam-se os autos, em formato digital,
ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 03 (três) dias,
consoante art. 39, § 2º, da Resolução CSMP nº 06/2015.
Manaus, 12 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

conforme fl. 35, mas retornou sem cumprimento, conforme certidão de
fl. 37, indicando que o imóvel encontrava-se fechado.
Vieram os autos conclusos.
Verifica-se, assim, que foram realizadas várias diligências para ouvir a
pessoa idosa, suposta vítima nos presentes autos, mas todas sem
sucesso:
1) tentou-se ouvir a suposta vítima em audiência por videoconferência,
mas ela não compareceu ao ambiente virtual, apesar de devidamente
notificada por e-mail cadastrado nos autos;
2) esta Promotoria de Justiça encaminhou ofício em papel para ser
entregue em mãos à pessoa idosa, conforme fl. 33, mas a pessoa idosa
não foi encontrada no endereço também cadastrado nos autos.
Deve-se ressaltar, por fim, que em consulta ao SAJ na data de hoje,
também não se encontrou o suposto processo judicial em cujos autos
teria havido a suposta intimação judicial.
Não há, pois, quaisquer indícios das alegações iniciais da parte
noticiante.
Com toda evidência, foram realizadas todas as tentativas possíveis para
se localizar e entrar em contato com a pessoa idosa, mas sem
resultado. Sem ser possível localizar a suposta vítima, não é cabível
continuar as investigações.
Nesse exato sentido, o Enunciado 17/07 do CSMP/RJ:
"Merece homologação a promoção de arquivamento de procedimento
administrativo instaurado para apurar notícia de risco a idoso,
deficiente, a criança ou a adolescente se, no curso das investigações,
após esgotadas todas as diligências, ficar comprovada a
impossibilidade de localização e/ou identificação das vítimas das
violações aos direitos previstos nas Leis Federais no 7.853/89, 8.069/90
e 10.741/03."

AVISO
Nº MP: 01.2021.00001459-4
Classe: Notícia de Fato
Assunto: Crimes de Abuso de Autoridade
Noticiante: LÍVIA REGINA VALÉRIO DE OLIVEIRA
Noticiado: LINDOMAR CALDAS DE MELO, FÁBIO JÚNIO DOS
SANTOS BATISTA
DECISÃO Nº 0007/2022/42PJ
Trata-se de Notícia de Fato formulada ao Ministério Público do Estado
do Amazonas, por meio de Manifestação registrada no sistema da
Ouvidoria Geral – OGMP sob o nº 11.2021.00001313-9 e recebida
nesta 42ª Promotoria de Justiça em 22/09/2021, após declinação de
atribuições pela 61ª PROCEAP, onde, em síntese, relata a Noticiante,
pessoa idosa, relata que encontrava-se em sua residência com seu
esposo e que teria sido constrangida e coagida pelas ações de dois
oficiais de justiça que tentavam entregar uma intimação judicial ao seu
esposo. Aduz a Noticiante, ainda, que o casal também sofreria
perseguições e constrangimentos de cunho racista, atos estes que
seriam perpetrados por um dos irmãos de seu esposo. Constata-se,
ainda, que a noticiante não informou o nº do processo judicial e nome
de seu esposo, de modo que se possa identificar, de forma segura, os
oficiais de justiça que supostamente teriam agido com abuso de
autoridade.
Foi agendada audiência on-line para o dia 20/10/2021, às 10h00min,
pela plataforma Microsoft Teams. No entanto, apesar de devidamente
notificada por e-mail, conforme fls. 30/31, a Noticiante não compareceu
à audiência virtual, conforme certidão de fl. 29.
Para tentar encontrar indícios mínimos de provas das alegações da
parte Noticiante, em Despacho de fls. 32/33, notificou-se a Noticiante,
via contato de Whatsapp constante dos autos, para, no prazo de 10
(dez) dias, enviar a esta Promotoria de Justiça o nº do processo judicial
a que se refere sua denúncia e nome/contato (telefone com Whatsapp,
e-mail, endereço) de seu esposo, para ser ouvido por esta Promotoria
de Justiça, bem como indicar outras testemunhas ou outras provas
(documentos, vídeos, fotos etc.) que comprovem seu denúncia, sob
pena de arquivamento do caso.
O ofício foi expedido à fl. 33 e encaminhado ao SEPROT,
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Diante do exposto, determino:
1. O ARQUIVAMENTO da presente Notícia de Fato, de acordo com art.
23-A, inciso III, da Resolução nº 006/2015/CSMP.
2. Considerando que a pessoa idosa não foi encontrada no endereço
cadastrado nos autos e nem respondeu ao e-mail cadastrado, seja
dada ciência do arquivamento aos eventuais interessados mediante
publicação desta decisão no DOMPE, para que recorram, caso
queiram, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o disposto nos arts. 18,
§1º, e 20 da Resolução nº 006.2015.CSMP.
3. Não havendo recurso, no prazo estipulado no item anterior,
ARQUIVE-SE, de acordo com o §2º do art. 20º da Resolução nº
006.2015.CSMP.
Manaus, 18 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
Nº MP: 09.2021.00000417-4
Classe: Procedimento Administrativo
Assunto: Abrigo em Entidade
Investigados: FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR
THOMAS", CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO - SSVP
DECISÃO Nº 0008/2022/42PJ
Trata-se de Procedimento Administrativo, instaurado em 05/11/2021,
para o acompanhamento e fiscalização de instituições de longa
permanência de idosos na cidade de Manaus, Amazonas, notadamente
a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” (FDT), ILPI, e a Casa do
Idoso São Vicente de Paulo (CISVP), casa-lar, especialmente as
Inspeções realizadas no ano de 2021.
O presente PA foi instaurado em razão da atribuição do Ministério
Público na defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas
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residentes em instituições de longa permanência, notadamente no que
se refere a fiscalização de tais instituições, conforme disciplina da
Resolução CNMP n. 154/2016 (fls. 3-5).
Em virtude de tal atribuição, mostrou-se necessário realizar inspeção in
loco ainda no ano de 2021, razão pela qual foi requisitada, com
urgência, a presença, durante a inspeção, de Equipe Técnica
especializada, proveniente do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do
Ministério Público.
As inspeções foram marcadas para o dia 29/11/2021, com início dos
trabalhos às 08h.
A Equipe Técnica do NAT do MPAM foi composta por Cláudia Marina
Puga Oliveira Antony, Médica; Débora Leão da Silva, Assistente Social;
Francisco Celson Sousa de Sales, Engenheiro Civil; e Suanma Uchoa
de Araújo, Psicóloga.
Como de praxe, no dia 24/11/2021, por meio dos Ofícios de nº
0488/2021/42PJ e nº 0482/2021/42PJ, a Casa do Idoso São Vicente de
Paulo e a Fundação Doutor Thomas foram comunicadas da inspeção,
momento em que foi enviada, anexa à comunicação, cópia do relatório
do CNMP de fls. 48/61, para o envio de dados pela instituição.
Dessa forma, no dia 29/11/2021, ambas as inspeções foram realizadas
no mesmo dia e seus relatórios, seus documentos, suas mídias e
apontamentos foram juntados aos autos do presente procedimento
administrativo, conforme Termos de Inspeção de fls. 405/407 e
408/411.
Ocorre que, considerando a importância das informações angariadas,
bem como a necessidade de providências decorrentes da atuação
fiscalizatória deste órgão ministerial, para a efetiva tutela dos direitos da
população diretamente interessada, julgo que é necessária uma
explicação pormenorizada dos pontos inspecionados a serem
trabalhados e a adoção de novas diligências investigativas em
procedimento próprio.
I. DA INSPEÇÃO À FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS (FDT)
De acordo com o Termo de Inspeção de fls. 408-411, no dia
29/11/2021, por volta das 8h, o Ministério Público, por meio da 42ª
Promotoria de Justiça, realizou inspeção in loco na Fundação de Apoio
ao Idoso Doutor Thomas (FDT), onde foi recebido pela Diretora de
Área, a Sra. Gracilene Costa Celestino, pela Diretora de Saúde, a Sra.
Marina, pelo responsável pelo Setor de Psicologia, Sr. Ian, pela
responsável pelo Setor de Assistência Social, a Sra. Luzia, e pela
responsável pelo Setor de Enfermagem, a Sra. Marineuda Braga.
Após as apresentações iniciais, a fiscalização foi dividida em setores,
de forma a proporcionar uma avaliação multidisciplinar pormenorizada
de todos os aspectos relevantes à garantia da saúde e ao bem estar
dos institucionalizados, ficando o Promotor de Justiça responsável pela
inspeção direta dos pavilhões e quartos coletivos e pela verificação da
adequação das instalações internas às normas legais previstas no
Estatuto do Idoso.
Isto posto, durante a inspeção, no setor do Programa de Atendimento
Domiciliar (PADI) da FDT, algumas situações foram repassadas ao
Órgão Ministerial e merecem destaque, em especial que a FDT não
possui transporte exclusivo para as visitas domiciliares aos idosos em
situação de risco, o que dificulta a realização das diligências solicitadas
pelo Ministério Público ao PADI/FDT.
Além disso, há uma grande dificuldade de atuação do PADI nas visitas
domiciliares realizadas em bairros considerados como "áreas
vermelhas" da cidade, pela ausência de escolta policial para os
integrantes da equipe. Aduziu-se que, em diversas ocasiões, os
agentes do PADI se depararam com moradores ou parentes, das
pessoas idosas, extremamente violentos e possivelmente usuários de
drogas ilícitas.
Quanto a este ponto, frisou-se que constantemente são realizados
pedidos de escolta à Polícia Civil e/ou à Polícia Militar, contudo tais
órgãos dificilmente enviam agentes policiais.
No mais, haveria a necessidade de agendamento de um encontro
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para tratar sobre eventual criação de uma rede de atendimento à
pessoa idosa, com a participação das instituições públicas e privadas
que atuam em parceria com o poder público, que atendem esse público
alvo, como o objetivo de uniformizar os atendimentos.
De fato, as demandas apresentadas pelo PADI possuem razão de ser.
Sendo uma equipe técnica especializada para realização de visitas
domiciliares a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e
violência doméstica/familiar, mostra-se razoável o acompanhamento por
escolta policial, como forma de garantir a ordem pública.
Não menos importante, ao término da inspeção, com a realização de
reunião com a equipe multidisciplinar técnica do Ministério Público,
constatou-se que, apesar da FDT oportunizar boas condições de
prestação de serviço aos acolhidos, há a necessidade de regularização
dos seguintes pontos pela Fundação.
Primeiramente, é preciso atuação ativa da Fundação para a Emissão do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (AVCB),
pois, apesar de serem notados alguns extintores e hidrantes nas suas
instalações, a Direção informou que a instituição não possui o referido
documento dos bombeiros. Contudo, foi informado à equipe do NAT/MP
que o projeto de prevenção, controle, combate a incêndio e rota de fuga
encontra-se em análise no corpo de bombeiros. Lembra-se da urgência
da implantação desse sistema, tendo em conta que a edificação abriga
pessoas em situações de vulnerabilidade em caso de sinistro.
Ademais, é preciso também que a FDT promova a Emissão de Licença
ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal), junto aos órgãos
competentes. A instituição não possui licença sanitária e, quando
questionada, a direção informou que já houve a vistoria da DVISA e que
está no aguardo de um parecer daquela Divisão de Vigilância em
Saúde.
Por fim, é preciso que haja a regularização do Depósito de Resíduos da
Fundação, que se encontra em desconformidade com as normas de
saúde, dado que o local não possui área de higienização ou mesmo
área para guarda de material de limpeza. Nesse sentido, nos termos do
Relatório Multiprofissional N.º 0011/2021/NAT-ENG (fls. 376-393),
destaca-se, quanto aos apontamentos levantados, que: “Percebeu-se
que o depósito de resíduos não está em conformidade com as normas
de saúde porque não há área de higienização e guarda de material de
limpeza. Quando questionada, a Direção afirmou que tanto o abrigo de
resíduos quanto o muro frontal passarão por reformas e que o projeto
encontra-se em fase de orçamento”.
Percebe-se que tais medidas, de fato, devem ser implantadas com
urgência pela Fundação Doutor Thomas, tendo em vista que a
edificação abriga pessoas em situações de vulnerabilidade em caso de
sinistro, de forma que a continuidade do estado de irregularidade
constitui ameaça à segurança e à saúde dos residentes.
II. DA INSPEÇÃO À CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO
(CISVP)
De acordo com o Termo de Inspeção de fls. 405-407, no dia
29/11/2021, por volta das 10h, o Ministério Público, por meio da 42ª
Promotoria de Justiça, realizou inspeção in loco na Casa do Idoso São
Vicente de Paulo (CISVP), onde foi recebido pelo seu Presidente, o Sr.
João Romão Rodrigues Neto.
Após as apresentações iniciais, a fiscalização foi dividida em setores,
de forma a proporcionar uma avaliação multidisciplinar pormenorizada
de todos os aspectos relevantes à garantia da saúde e ao bem estar
dos institucionalizados, ficando o Promotor de Justiça responsável pela
inspeção direta dos pavilhões e quartos coletivos e pela verificação da
adequação das instalações internas às normas legais previstas no
Estatuto do Idoso.
A Casa do Idoso São Vicente de Paulo possui 22 (vinte e dois) idosos
residentes, classificados em três graus de dependência. A equipe de
saúde é composta por 2 (duas) enfermeiras com
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plantões das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira, e com sobreaviso
noturno e por 1 (uma) técnica de enfermagem por plantão diurno e
noturno. Não há atendimento médico regular na instituição. Existe uma
parceria estabelecida com o CAIMI (Centro de Atenção Integral à
Melhor Idade), com atendimento médico realizado bimestralmente por 2
(dois) médicos geriatras e apoio via whatsapp.
Isto posto, em determinado momento da inspeção, o Sr. João Romão
informou ao Ministério Público que existiria uma suposta verba a ser
liberada à Casa pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI), essa que teria
sido doada pela empresa BIC, porém, pelo fato dos valores depositados
no Fundo não serem vinculados diretamente a uma instituição, mas, na
verdade, terem como requisito necessário para eventual liberação a
existência de um projeto específico, o que a CISVP não possui, foi
ressaltado que essa informação gerava estranheza, de forma que foi
solicitado que a Casa do Idoso enviasse ao Ministério Público a
documentação que possuía sobre essa verba, bem como as tratativas
que realizou no sentido de sua liberação, para que fosse verificada a
sua situação atual e sua adequação (ou não) às normas que regem o
FMI. Todavia, até o momento a referida documentação não foi recebida
por esta Promotoria.
Noutro giro, ao término da inspeção, com a realização de reunião com a
equipe multidisciplinar técnica do Ministério Público, constatou-se que
apesar da CISVP oportunizar boas condições de prestação de serviço
aos acolhidos, há a necessidade de regularização dos seguintes
pontos.
Primeiramente, é preciso também cobrar providências da Casa-Lar para
promover a Emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar
do Amazonas (AVCB). Veja que a edificação não possui o AVCB (Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas), ou seja, não
há sistema de prevenção e combate a incêndios, tampouco sinalização
de rota de fuga em iminente perigo. Lembra-se da importância desse
sistema, uma vez que a população que habita o prédio é, na sua
maioria, vulnerável. A Direção informou que o projeto de combate a
incêndios está em elaboração.
Da mesma forma, é preciso que seja regularizada a situação da
Emissão de Licença ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal).
A casa não tem o Alvará Sanitário e, de acordo com a direção, essa
licença está em tramitação junto aos órgãos competentes.
De outro lado, apesar de alguns quartos terem sofrido reformas
recentemente (em 2019 e 2021), ainda há quartos cuja estrutura
necessita de melhorias, tais como: troca de portas, pinturas e
iluminação. Na lavanderia, além da melhoria da estrutura física – com o
aumento da área de uso – há necessidade de maior área de iluminação
e ventilação (natural e artificial), tendo em conta a demanda de roupa
observada naquele local por ocasião da vistoria.
Nesse sentido, há necessidade de adequação – às normas sanitárias –
do ambiente disponível para atendimento à saúde das pessoas daquela
casa. Ademais, o abrigo de resíduos usado está em desacordo com a
RDC 50 e as normas da vigilância em saúde.
Por fim, nos termos do Relatório Multiprofissional n.º 0011/2021/NATENG (fls. 376-393), destaca-se, quanto aos apontamentos levantados,
que: “(...) ficou pendente a elaboração do Procedimento Operacional
Padrão do Setor de Psicologia. Além disso, é importante que seja
instalado, o mais rápido possível, sistema de prevenção e combate a
incêndios, com sinalização de rota de fuga em iminente perigo, tendo
em conta que a casa abriga pessoas idosas, em condições de
vulnerabilidade. Merece destaque, também, as situações da lavanderia
(necessidade de aumento da área e da ventilação), do ambulatório
(adequação às normas de saúde e da vigilância) e do abrigo de
resíduos.”.
Percebe-se que tais medidas, de fato, devem ser implantadas com
urgência pela Casa do Idoso São Vicente de Paulo (CISVP), tendo em
vista que a edificação abriga pessoas em situações de vulnerabilidade
em caso de sinistro, de forma que a continuidade
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do estado de irregularidade constitui ameaça à segurança e à saúde
dos residentes.
III. SÍNTESE DOS PROBLEMAS APRESENTADOS
FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS - ILPI
IRREGULARIDADES:
Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do
Amazonas (AVCB)
Ausência de Licença ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal)
Ausência de área de higienização ou mesmo área para guarda de
material de limpeza em depósito de resíduos da Fundação
NECESSIDADES:
Transporte exclusivo para as visitas domiciliares aos idosos em
situação de risco
Escolta policial em visitas domiciliares aos idosos em situação de risco
que residem em “áreas vermelhas”
Criação de uma rede de atendimento à pessoa idosa, com a
participação das instituições públicas e privadas que atuam em parceria
com o poder público, que atendem esse público alvo, como o objetivo
de uniformizar os atendimentos
CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO - CASA-LAR
IRREGULARIDADES:
Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do
Amazonas (AVCB)
Ausência de Licença ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal)
Inadequação do Abrigo de Resíduos à Resolução-RDC 50 e as normas
de vigilância em saúde
NECESSIDADES:
Reforma para melhoria de estrutura física da Lavanderia da Casa-Lar,
com o aumento da sua área de serviço e melhoria da iluminação
Reforma do ambiente de atendimento em saúde para adequação às
normas sanitárias
Retornam os autos conclusos. É o relatório necessário.
Passo agora a considerar as providências decorrentes das inspeções
realizadas na FDT e na CISVP.
Diante das informações apresentadas, considero existirem indícios
suficientes para o acompanhamento do saneamento das irregularidades
constatadas por meio de procedimento investigativo próprio. Para isso,
é necessário a divisão entre os objetos a serem investigados, de forma
a delimitá-lo.
Assim sendo, entendo prudente haver a a distribuição de notícias de
fato (e eventualmente a instauração de inquéritos civis) sobre os pontos
abaixo indicados:
1. AVCB da FDT e da CISVP: há a possibilidade de manutenção da
investigação conjunta, pois a ausência do AVCB é ponto comum entre
ambas as instituições e pode ser acompanhado em um único
procedimento, cumprindo com o princípio da Eficiência que norteia toda
Administração Pública.
2. Falta de licença sanitária da FDT e da CISVP: há a possibilidade
de manutenção da investigação conjunta, pois a ausência de licença
sanitária junto à DVISA é ponto comum entre ambas as instituições e
pode também ser acompanhado em um único procedimento.
3. Irregularidade do depósito de resíduos sólidos da FDT e da
CISVP: há a possibilidade de manutenção da investigação conjunta,
pois a irregularidade do depósito de resíduos sólidos é ponto comum
entre ambas as instituições e pode também ser acompanhado em um
único procedimento.
4. Falta de transporte e de escolta policial para diligências do
PADI/FDT: parece-me que essas duas necessidades da FDT,
relacionadas às diligências do PADI, podem ser apuradas em conjunto
num único procedimento.
5. Reformas da lavanderia e do atendimento em saúde na CISVP:
por fim, a reforma para melhoria de estrutura física da
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Lavanderia da Casa-Lar CISVP, com o aumento da sua área de serviço
e melhoria da iluminação, bem como a reforma do ambiente de
atendimento em saúde para adequação às normas sanitárias, devem
ser acompanhadas em procedimento próprio e separado dos demais.
No que se refere à alegação de “Criação de uma rede de atendimento à
pessoa idosa, com a participação das instituições públicas e privadas
que atuam em parceria com o poder público, que atendem esse público
alvo, como o objetivo de uniformizar os atendimentos”, trata-se de uma
das metas do PGA desta 42a. Promotoria de Justiça, razão pela qual
essa providência será atendida via PGA como meta de 2022.
Diante do exposto, determino:
1. O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com
fundamento nos art. 49 e 50, da Resolução nº 006/2015/CSMP, pelo
atendimento de seu escopo;
2. Seja dada ciência aos eventuais interessados mediante publicação
desta decisão em DOMPE, para que recorram, caso queiram, no prazo
de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 39, §4º, da Resolução nº
006.2015.CSMP;
3. Seja expedido Memorando, via SEI, à Corregedoria-Geral do MPAM,
com cópia integral do PA, em obediência e no prazo da Resolução
CNMP n. 154/2016, em razão da suspensão dos prazos pelo recesso
forense.
4. Expeça-se Memorando ao CAO-PDC, com cópia integral do presente
PA, para as providências necessárias para a distribuição entre as 42a.
PJ e a 56a. PJ para as providências necessárias em relação aos pontos
acima indicados, ou seja, 5 (cinco) distribuições diferentes: a) AVCB da
FDT e da CISVP; b) Falta de licença sanitária da FDT e da CISVP; c)
Irregularidade do depósito de resíduos sólidos da FDT e da CISVP; d)
Falta de transporte e de escolta policial para diligências do PADI/FDT;
e) Reformas da lavanderia e do atendimento em saúde na CISVP.
5. Dê-se ciência do Arquivamento, com cópia da presente Decisão, à
FDT e à CISVP.
Manaus, 18 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
Nº MP: 09.2021.00000417-4
Classe: Procedimento Administrativo
Assunto: Abrigo em Entidade
Investigados: FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR
THOMAS", CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO - SSVP
DECISÃO Nº 0008/2022/42PJ
Trata-se de Procedimento Administrativo, instaurado em 05/11/2021,
para o acompanhamento e fiscalização de instituições de longa
permanência de idosos na cidade de Manaus, Amazonas, notadamente
a Fundação de Apoio ao Idoso “Dr. Thomas” (FDT), ILPI, e a Casa do
Idoso São Vicente de Paulo (CISVP), casa-lar, especialmente as
Inspeções realizadas no ano de 2021.
O presente PA foi instaurado em razão da atribuição do Ministério
Público na defesa dos direitos fundamentais das pessoas idosas
residentes em instituições de longa permanência, notadamente no que
se refere a fiscalização de tais instituições, conforme disciplina da
Resolução CNMP n. 154/2016 (fls. 3-5).
Em virtude de tal atribuição, mostrou-se necessário realizar inspeção in
loco ainda no ano de 2021, razão pela qual foi requisitada, com
urgência, a presença, durante a inspeção, de Equipe Técnica
especializada, proveniente do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do
Ministério Público.
As inspeções foram marcadas para o dia 29/11/2021, com início dos
trabalhos às 08h.
A Equipe Técnica do NAT do MPAM foi composta por Cláudia Marina
Puga Oliveira Antony, Médica; Débora Leão da Silva,
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Assistente Social; Francisco Celson Sousa de Sales, Engenheiro Civil; e
Suanma Uchoa de Araújo, Psicóloga.
Como de praxe, no dia 24/11/2021, por meio dos Ofícios de nº
0488/2021/42PJ e nº 0482/2021/42PJ, a Casa do Idoso São Vicente de
Paulo e a Fundação Doutor Thomas foram comunicadas da inspeção,
momento em que foi enviada, anexa à comunicação, cópia do relatório
do CNMP de fls. 48/61, para o envio de dados pela instituição.
Dessa forma, no dia 29/11/2021, ambas as inspeções foram realizadas
no mesmo dia e seus relatórios, seus documentos, suas mídias e
apontamentos foram juntados aos autos do presente procedimento
administrativo, conforme Termos de Inspeção de fls. 405/407 e
408/411.
Ocorre que, considerando a importância das informações angariadas,
bem como a necessidade de providências decorrentes da atuação
fiscalizatória deste órgão ministerial, para a efetiva tutela dos direitos da
população diretamente interessada, julgo que é necessária uma
explicação pormenorizada dos pontos inspecionados a serem
trabalhados e a adoção de novas diligências investigativas em
procedimento próprio.
I. DA INSPEÇÃO À FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS (FDT)
De acordo com o Termo de Inspeção de fls. 408-411, no dia
29/11/2021, por volta das 8h, o Ministério Público, por meio da 42ª
Promotoria de Justiça, realizou inspeção in loco na Fundação de Apoio
ao Idoso Doutor Thomas (FDT), onde foi recebido pela Diretora de
Área, a Sra. Gracilene Costa Celestino, pela Diretora de Saúde, a Sra.
Marina, pelo responsável pelo Setor de Psicologia, Sr. Ian, pela
responsável pelo Setor de Assistência Social, a Sra. Luzia, e pela
responsável pelo Setor de Enfermagem, a Sra. Marineuda Braga.
Após as apresentações iniciais, a fiscalização foi dividida em setores,
de forma a proporcionar uma avaliação multidisciplinar pormenorizada
de todos os aspectos relevantes à garantia da saúde e ao bem estar
dos institucionalizados, ficando o Promotor de Justiça responsável pela
inspeção direta dos pavilhões e quartos coletivos e pela verificação da
adequação das instalações internas às normas legais previstas no
Estatuto do Idoso.
Isto posto, durante a inspeção, no setor do Programa de Atendimento
Domiciliar (PADI) da FDT, algumas situações foram repassadas ao
Órgão Ministerial e merecem destaque, em especial que a FDT não
possui transporte exclusivo para as visitas domiciliares aos idosos em
situação de risco, o que dificulta a realização das diligências solicitadas
pelo Ministério Público ao PADI/FDT.
Além disso, há uma grande dificuldade de atuação do PADI nas visitas
domiciliares realizadas em bairros considerados como "áreas
vermelhas" da cidade, pela ausência de escolta policial para os
integrantes da equipe. Aduziu-se que, em diversas ocasiões, os
agentes do PADI se depararam com moradores ou parentes, das
pessoas idosas, extremamente violentos e possivelmente usuários de
drogas ilícitas.
Quanto a este ponto, frisou-se que constantemente são realizados
pedidos de escolta à Polícia Civil e/ou à Polícia Militar, contudo tais
órgãos dificilmente enviam agentes policiais.
No mais, haveria a necessidade de agendamento de um encontro para
tratar sobre eventual criação de uma rede de atendimento à pessoa
idosa, com a participação das instituições públicas e privadas que
atuam em parceria com o poder público, que atendem esse público
alvo, como o objetivo de uniformizar os atendimentos.
De fato, as demandas apresentadas pelo PADI possuem razão de ser.
Sendo uma equipe técnica especializada para realização de visitas
domiciliares a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e
violência doméstica/familiar, mostra-se razoável o acompanhamento por
escolta policial, como forma de garantir a ordem pública.
Não menos importante, ao término da inspeção, com a realização
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de reunião com a equipe multidisciplinar técnica do Ministério Público,
constatou-se que, apesar da FDT oportunizar boas condições de
prestação de serviço aos acolhidos, há a necessidade de regularização
dos seguintes pontos pela Fundação.
Primeiramente, é preciso atuação ativa da Fundação para a Emissão do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (AVCB),
pois, apesar de serem notados alguns extintores e hidrantes nas suas
instalações, a Direção informou que a instituição não possui o referido
documento dos bombeiros. Contudo, foi informado à equipe do NAT/MP
que o projeto de prevenção, controle, combate a incêndio e rota de fuga
encontra-se em análise no corpo de bombeiros. Lembra-se da urgência
da implantação desse sistema, tendo em conta que a edificação abriga
pessoas em situações de vulnerabilidade em caso de sinistro.
Ademais, é preciso também que a FDT promova a Emissão de Licença
ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal), junto aos órgãos
competentes. A instituição não possui licença sanitária e, quando
questionada, a direção informou que já houve a vistoria da DVISA e que
está no aguardo de um parecer daquela Divisão de Vigilância em
Saúde.
Por fim, é preciso que haja a regularização do Depósito de Resíduos da
Fundação, que se encontra em desconformidade com as normas de
saúde, dado que o local não possui área de higienização ou mesmo
área para guarda de material de limpeza. Nesse sentido, nos termos do
Relatório Multiprofissional N.º 0011/2021/NAT-ENG (fls. 376-393),
destaca-se, quanto aos apontamentos levantados, que: “Percebeu-se
que o depósito de resíduos não está em conformidade com as normas
de saúde porque não há área de higienização e guarda de material de
limpeza. Quando questionada, a Direção afirmou que tanto o abrigo de
resíduos quanto o muro frontal passarão por reformas e que o projeto
encontra-se em fase de orçamento”.
Percebe-se que tais medidas, de fato, devem ser implantadas com
urgência pela Fundação Doutor Thomas, tendo em vista que a
edificação abriga pessoas em situações de vulnerabilidade em caso de
sinistro, de forma que a continuidade do estado de irregularidade
constitui ameaça à segurança e à saúde dos residentes.
II. DA INSPEÇÃO À CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO
(CISVP)
De acordo com o Termo de Inspeção de fls. 405-407, no dia
29/11/2021, por volta das 10h, o Ministério Público, por meio da 42ª
Promotoria de Justiça, realizou inspeção in loco na Casa do Idoso São
Vicente de Paulo (CISVP), onde foi recebido pelo seu Presidente, o Sr.
João Romão Rodrigues Neto.
Após as apresentações iniciais, a fiscalização foi dividida em setores,
de forma a proporcionar uma avaliação multidisciplinar pormenorizada
de todos os aspectos relevantes à garantia da saúde e ao bem estar
dos institucionalizados, ficando o Promotor de Justiça responsável pela
inspeção direta dos pavilhões e quartos coletivos e pela verificação da
adequação das instalações internas às normas legais previstas no
Estatuto do Idoso.
A Casa do Idoso São Vicente de Paulo possui 22 (vinte e dois) idosos
residentes, classificados em três graus de dependência. A equipe de
saúde é composta por 2 (duas) enfermeiras com plantões das 8h às
17h, de segunda à sexta-feira, e com sobreaviso noturno e por 1 (uma)
técnica de enfermagem por plantão diurno e noturno. Não há
atendimento médico regular na instituição. Existe uma parceria
estabelecida com o CAIMI (Centro de Atenção Integral à Melhor Idade),
com atendimento médico realizado bimestralmente por 2 (dois) médicos
geriatras e apoio via whatsapp.
Isto posto, em determinado momento da inspeção, o Sr. João Romão
informou ao Ministério Público que existiria uma suposta verba a ser
liberada à Casa pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI), essa que teria
sido doada pela empresa BIC, porém, pelo fato dos valores depositados
no Fundo não serem vinculados diretamente
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a uma instituição, mas, na verdade, terem como requisito necessário
para eventual liberação a existência de um projeto específico, o que a
CISVP não possui, foi ressaltado que essa informação gerava
estranheza, de forma que foi solicitado que a Casa do Idoso enviasse
ao Ministério Público a documentação que possuía sobre essa verba,
bem como as tratativas que realizou no sentido de sua liberação, para
que fosse verificada a sua situação atual e sua adequação (ou não) às
normas que regem o FMI. Todavia, até o momento a referida
documentação não foi recebida por esta Promotoria.
Noutro giro, ao término da inspeção, com a realização de reunião com a
equipe multidisciplinar técnica do Ministério Público, constatou-se que
apesar da CISVP oportunizar boas condições de prestação de serviço
aos acolhidos, há a necessidade de regularização dos seguintes
pontos.
Primeiramente, é preciso também cobrar providências da Casa-Lar para
promover a Emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar
do Amazonas (AVCB). Veja que a edificação não possui o AVCB (Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas), ou seja, não
há sistema de prevenção e combate a incêndios, tampouco sinalização
de rota de fuga em iminente perigo. Lembra-se da importância desse
sistema, uma vez que a população que habita o prédio é, na sua
maioria, vulnerável. A Direção informou que o projeto de combate a
incêndios está em elaboração.
Da mesma forma, é preciso que seja regularizada a situação da
Emissão de Licença ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal).
A casa não tem o Alvará Sanitário e, de acordo com a direção, essa
licença está em tramitação junto aos órgãos competentes.
De outro lado, apesar de alguns quartos terem sofrido reformas
recentemente (em 2019 e 2021), ainda há quartos cuja estrutura
necessita de melhorias, tais como: troca de portas, pinturas e
iluminação. Na lavanderia, além da melhoria da estrutura física – com o
aumento da área de uso – há necessidade de maior área de iluminação
e ventilação (natural e artificial), tendo em conta a demanda de roupa
observada naquele local por ocasião da vistoria.
Nesse sentido, há necessidade de adequação – às normas sanitárias –
do ambiente disponível para atendimento à saúde das pessoas daquela
casa. Ademais, o abrigo de resíduos usado está em desacordo com a
RDC 50 e as normas da vigilância em saúde.
Por fim, nos termos do Relatório Multiprofissional n.º 0011/2021/NATENG (fls. 376-393), destaca-se, quanto aos apontamentos levantados,
que: “(...) ficou pendente a elaboração do Procedimento Operacional
Padrão do Setor de Psicologia. Além disso, é importante que seja
instalado, o mais rápido possível, sistema de prevenção e combate a
incêndios, com sinalização de rota de fuga em iminente perigo, tendo
em conta que a casa abriga pessoas idosas, em condições de
vulnerabilidade. Merece destaque, também, as situações da lavanderia
(necessidade de aumento da área e da ventilação), do ambulatório
(adequação às normas de saúde e da vigilância) e do abrigo de
resíduos.”.
Percebe-se que tais medidas, de fato, devem ser implantadas com
urgência pela Casa do Idoso São Vicente de Paulo (CISVP), tendo em
vista que a edificação abriga pessoas em situações de vulnerabilidade
em caso de sinistro, de forma que a continuidade do estado de
irregularidade constitui ameaça à segurança e à saúde dos residentes.
III. SÍNTESE DOS PROBLEMAS APRESENTADOS
FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS - ILPI
IRREGULARIDADES:
Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do
Amazonas (AVCB)
Ausência de Licença ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal)
Ausência de área de higienização ou mesmo área para guarda de
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material de limpeza em depósito de resíduos da Fundação
NECESSIDADES:
Transporte exclusivo para as visitas domiciliares aos idosos em
situação de risco
Escolta policial em visitas domiciliares aos idosos em situação de risco
que residem em “áreas vermelhas”
Criação de uma rede de atendimento à pessoa idosa, com a
participação das instituições públicas e privadas que atuam em parceria
com o poder público, que atendem esse público alvo, como o objetivo
de uniformizar os atendimentos

CASA DO IDOSO SÃO VICENTE DE PAULO - CASA-LAR
IRREGULARIDADES:
Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do
Amazonas (AVCB)
Ausência de Licença ou Alvará Sanitário (Vigilância Sanitária Municipal)
Inadequação do Abrigo de Resíduos à Resolução-RDC 50 e as normas
de vigilância em saúde
NECESSIDADES:
Reforma para melhoria de estrutura física da Lavanderia da Casa-Lar,
com o aumento da sua área de serviço e melhoria da iluminação
Reforma do ambiente de atendimento em saúde para adequação às
normas sanitárias
Retornam os autos conclusos. É o relatório necessário.
Passo agora a considerar as providências decorrentes das inspeções
realizadas na FDT e na CISVP.
Diante das informações apresentadas, considero existirem indícios
suficientes para o acompanhamento do saneamento das irregularidades
constatadas por meio de procedimento investigativo próprio. Para isso,
é necessário a divisão entre os objetos a serem investigados, de forma
a delimitá-lo.
Assim sendo, entendo prudente haver a a distribuição de notícias de
fato (e eventualmente a instauração de inquéritos civis) sobre os pontos
abaixo indicados:
1. AVCB da FDT e da CISVP: há a possibilidade de manutenção da
investigação conjunta, pois a ausência do AVCB é ponto comum entre
ambas as instituições e pode ser acompanhado em um único
procedimento, cumprindo com o princípio da Eficiência que norteia toda
Administração Pública.
2. Falta de licença sanitária da FDT e da CISVP: há a possibilidade
de manutenção da investigação conjunta, pois a ausência de licença
sanitária junto à DVISA é ponto comum entre ambas as instituições e
pode também ser acompanhado em um único procedimento.
3. Irregularidade do depósito de resíduos sólidos da FDT e da
CISVP: há a possibilidade de manutenção da investigação conjunta,
pois a irregularidade do depósito de resíduos sólidos é ponto comum
entre ambas as instituições e pode também ser acompanhado em um
único procedimento.
4. Falta de transporte e de escolta policial para diligências do
PADI/FDT: parece-me que essas duas necessidades da FDT,
relacionadas às diligências do PADI, podem ser apuradas em conjunto
num único procedimento.
5. Reformas da lavanderia e do atendimento em saúde na CISVP:
por fim, a reforma para melhoria de estrutura física da Lavanderia da
Casa-Lar CISVP, com o aumento da sua área de serviço e melhoria da
iluminação, bem como a reforma do ambiente de atendimento em
saúde para adequação às normas sanitárias, devem ser acompanhadas
em procedimento próprio e separado dos demais.
No que se refere à alegação de “Criação de uma rede de atendimento à
pessoa idosa, com a participação das instituições públicas e privadas
que atuam em parceria com o poder público, que atendem esse público
alvo, como o objetivo de uniformizar os atendimentos”, trata-se de uma
das metas do PGA desta 42a.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Procurador-geral de Justiça:
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Jurídicos e Institucionais
Nicolau Libório dos Santos Filho
Subprocurador-geral de Justiça Para
Assuntos Administrativos
Géber Mafra Rocha
Corregedora-geral do Ministério Público:
Sílvia Abdala Tuma
Secretário-geral do Ministério Público:
Darlan Benevides de Queiroz

Promotoria de Justiça, razão pela qual essa providência será atendida
via PGA como meta de 2022.
Diante do exposto, determino:
1. O ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com
fundamento nos art. 49 e 50, da Resolução nº 006/2015/CSMP, pelo
atendimento de seu escopo;
2. Seja dada ciência aos eventuais interessados mediante publicação
desta decisão em DOMPE, para que recorram, caso queiram, no prazo
de 10 (dez) dias, consoante o disposto no art. 39, §4º, da Resolução nº
006.2015.CSMP;
3. Seja expedido Memorando, via SEI, à Corregedoria-Geral do MPAM,
com cópia integral do PA, em obediência e no prazo da Resolução
CNMP n. 154/2016, em razão da suspensão dos prazos pelo recesso
forense.
4. Expeça-se Memorando ao CAO-PDC, com cópia integral do presente
PA, para as providências necessárias para a distribuição entre as 42a.
PJ e a 56a. PJ para as providências necessárias em relação aos pontos
acima indicados, ou seja, 5 (cinco) distribuições diferentes: a) AVCB da
FDT e da CISVP; b) Falta de licença sanitária da FDT e da CISVP; c)
Irregularidade do depósito de resíduos sólidos da FDT e da CISVP; d)
Falta de transporte e de escolta policial para diligências do PADI/FDT;
e) Reformas da lavanderia e do atendimento em saúde na CISVP.
5. Dê-se ciência do Arquivamento, com cópia da presente Decisão, à
FDT e à CISVP.
Manaus, 18 de janeiro de 2022.
VITOR MOREIRA DA FONSÊCA
Promotor de Justiça

AVISO
DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE NOTÍCIA DE FATO
Trata-se de declínio de atribuição oriundo do Ministério Público Federal,
no qual informa, em apertada síntese, que a “Auditoria realizada pela
Secretaria da Previdência do Ministério da Economia constatou que os
ex-prefeitos listados a seguir não encaminharam Demonstrativo de
Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR e respectiva
declaração de veracidade, exigidos pela legislação pátria”, incluindo o
ex-prefeito de Manicoré, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros.
Conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, o simples fato do
não envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e
Repasses – DIPR à Secretaria de Previdência do Ministério da
Economia não configura, em tese, qualquer delito, sendo curial o
destaque da seguinte passagem da decisão de arquivamento parcial e
declínio de atribuição:
PROCESSO: NF - 1.26.002.000124/2020-65 - Eletrônico
INTERESSADO(A): ASSUNTO: Notícia de Fato autuada a partir de
comunicação expedida pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de
Previdência Social ¿ SRPPS/SPREV-ME, em Pernambuco, noticiando
que município teria deixado de cumprir com seu dever de enviar à
Secretaria de Previdência o Demonstrativo de Informações
Previdenciárias e Repasses ¿ DIPR até o último dia do mês seguinte ao
encerramento de cada bimestre do ano civil, criando dificuldades à
fiscalização por parte do Poder Público. Fatos ocorridos nos anos de
2015 e 2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Verifica-se que, por ora, o procedimento versa apenas sobre a não
prestação das informações de modo adequado à Secretaria de
Previdência Social. Consta informação de que foi autuado procedimento
específico para apuração cível de eventuais práticas de atos de
improbidade administrativa por parte dos gestores municipais, sendo
certo que, caso sejam constatados indícios de crimes contra a
previdência social ou em relação ao sistema financeiro nacional, o
Ministério Público Federal deverá ser cientificado. Inexistência de
indícios, por ora, da prática de crime. Possível irregularidade passível
de ser sanada pelos meios administrativos
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e cíveis. Homologação do arquivamento.

Público de tal fato para apuração.

Assim, em decorrência de não haver elementos para abertura de
qualquer procedimento de investigação criminal, diante a atipicidade do
fato, o Ministério Público Federal arquivou parcialmente o feito e enviou
os autos ao MPE/AM em relação ao campo cível.

Nessa medida, fortes em tais premissas, indefiro a presente notícia de
fato com fulcro no art. 23 da Resolução n. 006/2015 – CSMP.

Pois bem. Em uma leitura dos documentos enviados na oportunidade,
nota-se que há apenas a informação do descumprimento específico da
regra referente ao envio do Demonstrativo de Informações
Previdenciárias e Repasses – DIPR à Secretaria da Previdência do
Ministério da Economia, quando de sua auditoria não presencial.

Outrossim, diante a ausência de oficial de diligência, determino a
publicação do presente despacho no Diário Oficial do Ministério Púbico
do Estado do Amazonas.
Manicoré/AM, 20 de janeiro de 2022.
VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA
Promotor de Justiça

Nesse tocante, importante destacar as palavras do Procurador da
República, Exmo. Dr. Henrique de Sá Valadão Lopes:
Isso porque a omissão do DIRP não prejudica, na prática, a atividade
fiscalizatória da União, a qual, com ou sem as informações prestadas
pelo RPPS, poderá abrir procedimento administrativo (no caso já
realizado) para sindicar as contas do Fundo. Portanto, não se pode
dizer que a ausência do DIRP cria embaraço à União, se isso não
impede que ela desempenhe seu mister fiscalizatório por meio da
abertura de investigação administrativa. (g.n)

Além do ato reclamado não prejudicar a atividade de apuração do ente
federativo, o qual pode lançar procedimentos administrativos outros,
não há, nos autos, qualquer elemento mínimo que indique, a princípio,
ato de improbidade administrativa que justifique abertura de
procedimento específico para tal desiderato. E essa conclusão se detrai
da atual redação da Lei n. 8.429/92, senão vejamos.

ATOS DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL
(ANEXO)

PORTARIA Nº 27/2022/DRH
O CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO
AMAZONAS, A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições e, CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo
SEI nº 2021.007502,
RESOLVE:

Diante os documentos enviados, não há indício mínimo de atos que
importam em enriquecimento ilícito ou que causem prejuízo ao erário
público. Nesse tocante, resta apenas analisar se há elementos
suficiente a embasar abertura de procedimento específico de
improbidade quanto a atos que atentam contra princípios da
administração pública.

DESIGNAR o estagiário do nível superior - Administração, BRENDA
MARIA SOUZA DE OLIVEIRA, para exercer suas atribuições junto a(o)
Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (ARPC), a contar de
24/01/2022.

A novel modificação legislativa trouxe, no que tange ao art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa, a previsão de rol taxativo em relação às
condutas que caracterizam atentado à princípios da administração
pública, apesar da forte e embasa argumentação de parcela da doutrina
que apontam a inconstitucionalidade de tal modificação.

Manaus (Am.), 19 de janeiro de 2022

Além do rol taxativo, o parágrafo primeiro do art. 11 assim prevê: “Nos
termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção,
promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente
haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando
for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter
proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou
entidade”.(g.n)
Com tais condicionantes, nota-se que, nos autos, reprise-se, não há
elemento mínimo que indique que a gestão anterior estivesse
incorrendo em ato de improbidade administrativa, uma vez que não há
correlação dos reclamos com as previsões específicas do artigo 11,
bem como não há informação a respeito de malversação do erário que
indique, ao mínimo, o elemento subjetivo específico necessário para
abertura de procedimento no bojo do Ministério Público.
Aliás, em caso de descoberta de qualquer notícia a respeito de
malversação do dinheiro público por conta da sindicância que a
Secretaria instaure, deve a autoridade cientificar o Ministério

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

RESOLVE
DESIGNAR a estagiária BRENDA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA,
matrícula 1000826T, a partir de 24/01/2022, exercendo suas atribuições
junto a(o) Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (ARPC).
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022
DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 28/2022/DRH
O CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO
AMAZONAS, A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições e, CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo
SEI nº 2021.007502,
RESOLVE:
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ADRIA GABRIELLA COSTA DA SILVA, para exercer suas atribuições
junto a(o) Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (ARPC), a
contar de 24/01/2022.
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RESOLVE:

DESIGNAR a estagiária do nível médio, ÁGATA TORRES BECKMAN
DE LIMA, para exercer suas atribuições junto a(o) Assessoria de
Segurança Institucional (ASSINST), a contar de 24/01/2022.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Manaus (Am.), 19 de janeiro de 2022

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Manaus (Am.), 21 de Janeiro de 2021
DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
RESOLVE

DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

DESIGNAR a estagiária ADRIA GABRIELLA COSTA DA SILVA,
matrícula 1000806T, a partir de 24/01/2022, exercendo suas atribuições
junto a(o) Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial (ARPC).

RESOLVE

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

DESIGNAR a estagiária ÁGATA TORRES BECKMAN DE LIMA,
matrícula 1000829T, a partir de 24/01/2022, exercendo suas atribuições
junto a(o) Assessoria de Segurança Institucional.

Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022
DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 35/2022/DRH
O CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO
AMAZONAS, A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições e, CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo
SEI nº 2021.020397,
RESOLVE:

PORTARIA Nº 37/2022/DRH
O CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO
AMAZONAS, A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições e, CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo
SEI nº 2021.020171,
RESOLVE:

DESIGNAR o estagiário do nível superior - Administração, JOÃO
PAULO BEZERRA DE MELO, para exercer suas atribuições junto a(o)
Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a contar de 01/02/2022.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

DESIGNAR a estagiária do nível superior - Gestão da Tecnologia da
Informação da Graduação Tecnológica, DILMA VIANA GOMES, para
exercer suas atribuições junto a(o) DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC), a contar de 24/01/2022.

Manaus (Am.), 21 de Janeiro de 2021
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022
DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos
RESOLVE
RESOLVE
DESIGNAR o estagiário JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO, matrícula
1000823T, a partir de 01/02/2022, exercendo suas atribuições junto a(o)
Núcleo de Apoio Técnico.

DESIGNAR a estagiária DILMA VIANA GOMES, matrícula 1000830T, a
partir de 24/01/2022, exercendo suas atribuições junto a(o) Diretoria de
Tecnologia de Informação e Comunicação.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022
Manaus (Am.), 21 de janeiro de 2022
DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

DMES BRITO DE SOUZA
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 36/2022/DRH
O CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO
AMAZONAS, A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas
atribuições e, CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo
SEI nº 2021.016656,
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
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REQUERIMENTO Nº 154954/2022
Interessado: Louise Francine Moren Tavares
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativos ao período aquisitivo 2019, originalmente previstas
para o período de 09/12/2021 a 18/12/2021, para fruição no período de
07/01/2022 a 16/01/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 155527/2022
Interessado: Louise Francine Moren Tavares
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, autoriza o gozo de 10 dia(s) de férias ao(à) servidor(a) em
epígrafe, relativas ao período aquisitivo 2019, para fruição no período
de 16/02/2022 a 25/02/2022.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
REQUERIMENTO Nº 155984/2022
Interessado: Danielle Lorena de Santana Costa
A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições
legais, resolve:
Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) em epígrafe, no período de
23/02/2022 a 25/02/2022, em compensação aos serviços prestados à
Justiça Eleitoral nas eleições de 2º turno do pleito 2020, perfazendo o
total de 3 dia(s) de dispensa.
Dmes Brito de Souza
CHEFE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXOS - AVISO

1ª Promotoria de Justiça de Coari-AM

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 243.2022.000001
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça de Coari, no exercício de suas atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129,
inciso VI, da Constituição Federal, e as disposições da Lei Orgânica
Nacional nº 8.625/93, da Lei Complementar Estadual nº 11/93, e, ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, conforme artigo 127, caput, da Constituição
Federal e artigo 1º da Lei Complementar Estadual nº 11/1993;
CONSIDERANDO as Resoluções nº 174/2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público, e nº 006/2015, do Conselho Superior do Ministério
Público do Amazonas, que disciplinam a instauração e tramitação do
Procedimento Administrativo;
CONSIDERANDO que o direito à saúde é garantia social e a Lei Orgânica
do SUS estabeleceu, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS), a execução de condutas de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica, bem como a formulação da política de
medicamentos;
CONSIDERANDO a demanda relacionada ao CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial, que relata suposta falta de médico psiquiatra e profissional
psicólogo;
CONSIDERANDO a informação prestada pela Sra. TEREZINHA DA SILVA
VIEIRA, de que o seu filho MÁRCIO VIEIRA DE LIMA que sofre de
esquizofrenia é atendido pelo único médico psiquiatra que atende no
CAPS, o que faz com que os intervalos sejam demorados, além de existir
apenas uma psicóloga para atender toda a população de Coari/AM,
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ocasionando demora no atendimento e problemas para o seguimento
do tratamento;

CONSIDERANDO o inciso II, do artigo 45, da Resolução nº 006/2015CSMP/AM, que viabiliza a instauração de procedimento administrativo
como o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e
fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
RESOLVE:
INSTAURAR o presente Procedimento Administrativo com a finalidade
de acompanhar e fiscalizar a qualidade no atendimento médicopsicológico do CAPS, nas especialidades de psiquiatria e psicologia no
Município de Coari/AM.
DETERMINAR as seguintes providências:
1) Autue-se e registre-se no Livro de Registros de Procedimento
Administrativo desta promotoria de justiça e respectiva tabela de
acompanhamento digital;
2) Publique-se, no DOMPE – Diário Oficial deste Ministério Público do
Estado do Amazonas, o extrato da presente Portaria, nos termos do art.
7º, § 2º, I e 46 da Resolução n. 06/2015/CSMP, mediante o
encaminhamento ao e-mail institucional: dompe@mpam.mp.br;
3) Comunique-se a instauração do presente procedimento ao CAO
respectivo, para fins do disposto no art. 45, §2º, da Resolução 006-2015
do CSMP;
4) Nomear para secretariar no feito a Servidora de Apoio Administrativo
ONILVANIA F. ASSUNÇÃO;
5) Demais diligências de praxe, conforme artigos 45 a 50 da Resolução n.
06/2015/CSMP.
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DETERMINAR, ainda, a(s) seguinte(s) diligência(s) inicial(ais):
1) Que seja enviado ofício para o diretor do CAPS - Centro de Atenção
Psicossocial de Coari/AM com os seguintes questionamentos:
a. Quantos médicos psiquiatras e psicólogos que fazem atendimento
para a população de Coari/AM?
b. Qual a demanda da população por esse atendimento nestas áreas?
Devendo a resposta ser acompanhada de fichas e relatórios de
atendimentos.
Cumpra-se.
Coari-AM, 18 de janeiro de 2022.
RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILO DA FONSECA
Promotor de Justiça Substituto - Titular da 1ª PJC
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Avenida Coronel Teixeira, 7995 - Bairro Nova Esperança - CEP 69037-473 - Manaus - AM - www.mpam.mp.br

ATO Nº 015/2022/PGJ
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, no
uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO o teor do Procedimento Interno SEI N.º 2021.019284;
CONSIDERANDO
o
teor
do
r.
Despacho
Nº
14.2022.05AJSUBADM.0753778.2021.019284, oriundo da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos,
RESOLVE:
Art. 1º. DECLARAR inservível o bem abaixo indicado, pertencente ao patrimônio
desta Procuradoria-Geral de Justiça.

Tombo

Material

12582

Gaveteiro Volante com 4 gavetas

12853

Gaveteiro Volante com 4 gavetas

Art. 2º. DETERMINAR que o Setor de Patrimônio dê prosseguimento ao processo
de desfazimento do citado bem, conforme os autos do Procedimento Interno SEI n.º 2021.019284.
Art. 3º. O presente Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
AMAZONAS, em Manaus, 21 de janeiro de 2022.

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR
Procurador-Geral de Justiça
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Documento assinado eletronicamente por Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior,
Procurador(a) - Geral de Justiça, em 21/01/2022, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.mpam.mp.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0755034 e o código CRC EA0B635E.

2021.019284

0755034v3

ANEXOS - ATO Nº 015/2022/PGJ
21/01/2022 14:55

ANEXOS - EDITAL

ANEXOS - EDITAL

ANEXOS - EDITAL

ANEXOS - EDITAL

