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instrução dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis é de responsabilidade dos órgãos de execução, cabendo ao membro do Ministério
Público investido da atribuição a propositura da ação civil pública respectiva;
CONSIDERANDO a existência de notícias de fato, procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e inquéritos civis em tramitação
na Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI;
CONSIDERANDO o artigo 5º do Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe: "Os Promotores de Justiça deverão
realizar anualmente correição interna na Promotoria de Justiça na qual estejam oficiando, preenchendo os relatórios e planilhas correspondentes.
"
CONSIDERANDO o teor da Portaria PGJ/PI nº 197/2021, que designou a signatária para responder pela Promotoria de Justiça de Padre
Marcos/PI sem prejuízo de suas funções perante a Promotoria de Justiça de Simões, de sua titularidade;
CONSIDERANDO que o Ato Conjunto PGJ/CGMP-PI n° 01, de 13 de janeiro de 2017 em seu art. 5º, §2º verbaliza que: "A correição interna
deverá ser realizada em fevereiro de cada ano", esta Promotora de Justiça justifica a realização da correição interna anual no mês de janeiro de
2022 em virtude de que, a Assessora da Promotoria de Padre Marcos, Luana Sousa Sobrinho entrará em licença maternidade a partir de
fevereiro 2022;
CONSIDERANDO, por fim, que se faz necessária a constante aferição dos serviços ministeriais visando ao seu aperfeiçoamento;
RESOLVE:
Art. 1º. DESIGNAR o dia 10 de janeiro de 2022, às 08h30min, na Sala da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI, localizada no Fórum da
Comarca de Padre Marcos-PI, para início dos trabalhos da CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na referida Promotoria de Justiça, que
compreenderá o período de 10 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022.
Art. 2º. Os trabalhos de correição serão presididos pela Promotora de Justiça Tallita Luzia Bezerra Araujo e será assessorado pela Assessora
de Promotoria de Justiça, Luana Sousa Sobrinho.
Art. 3º. A presente Correição Ordinária deverá ser instruída com cópia da ata de instalação dos trabalhos assinada pela Promotora de Justiça,
servidores e demais presentes ao ato, bem como de todos os documentos relativos aos trabalhos correcionais, relatório conclusivo e ata de
encerramento, devidamente assinada pelos presentes.
Art. 4º. Durante o período de Correição Ordinária será fixada no átrio da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI a informação clara e
destacada de que a referida Promotoria se encontra em correição, para recebimento de reclamações, críticas e sugestões.
Art. 5º. A Correição consistirá, dentre outros atos, em:
I - examinar os arquivos, pastas, livros, papéis e demais documentos existentes na Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI, colhendo o
relatório dos atos praticados;
II - adotar todas as medidas saneadoras, necessárias à regularização dos serviços;
III - identificar todas as notícias de fato, procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e inquéritos civis em tramitação na
Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI, elaborando relação contendo o número destes, o assunto e as partes envolvidas;
IV - elaborar relatório conclusivo da correição, o qual deverá constar as ocorrências verificadas e providências adotadas.
Parágrafo único. É vedada a suspensão e a quebra da normalidade dos serviços de atribuição da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI
durante a correição.
Art. 6º. Cópia do relatório conclusivo, instruída com cópia da relação à que se refere o art. 5º, III, será enviada ao Procurador-Geral de Justiça e
ao Corregedor Geral do Ministério Público.
Art. 7º. Encerrada a Correição, no prazo de dez dias, cópia do relatório conclusivo e os relatórios e planilhas constantes dos Anexos do Ato
Conjunto PGJ/CGMP-PI Nº 01, de 13 de janeiro de 2017, devidamente preenchidos, serão enviados ao Corregedor-Geral do Ministério Público e
à Procuradora-Geral de Justiça.
Art. 8º. A presente Correição Ordinária Anual será cientificada ao Exm. Sr. Procurador-Geral de Justiça, Dr. CLEANDRO ALVES DE MOURA e
ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. LUIZ FRANCISCO RIBEIRO, bem como será expedido Edital de publicidade da
realização dos trabalhos correcionais da Promotoria de Justiça de Padre Marcos-PI.
Publique-se. Registre-se. Dê-se ciência e cumpra-se.
Padre Marcos/PI, 07 de janeiro de 2022.
TALLITA LUZIA BEZERRA ARAUJO
Promotora de Justiça Titular de Simões-PI,
respondendo cumulativamente pela PJ de Padre Marcos
(Portaria PGJ/PI nº 197/2021)

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2021
NOTÍCIA DE FATO Nº 855-188/2021
Recomendação Administrativa nº 015/2021. Objeto: Recomendar, no bojo da Notícia de Fato nº 855-188/2021, medidas de combate e prevenção
à poluição sonora no âmbito dos Municípios de Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu órgão de execução, no uso das suas atribuições legais, com fundamento no artigo
129, inciso II, da Constituição, c/c o Decreto Estadual n. 9.035/93 e suas alterações posteriores, e ainda:
CONSIDERANDO a poluição sonora em diversos locais dos Municípios de Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e
Jacobina-PI, produzida através de queima de fogos de estampido e artifício, além carros de som e veículos particulares equipados com
sistema de som, comprometendo a saúde pública e o sossego da população em geral;
CONSIDERANDO que a queima de fogos de estampído e artifício prejudicam demasiadamente a saúde de crianças, idosos, animais e,
especialmente, de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de prejudicar o meio ambiente como um todo;
CONSIDERANDO que a utilização abusiva de instrumentos sonoros com amplificadores e queima de fogos de estampido e de artifício é feita em
diversos horários, inclusive durante a noite, nas proximidades de residências, escolas e hospitais;
CONSIDERANDO que a utilização pública de instrumentos sonoros em volume e frequência em níveis excessivos constitui perigo para o trânsito
e a saúde de condutores e pedestres, além de gerar comportamentos negativos diversos nas pessoas afetadas, vulnerando a segurança pública;
CONSIDERANDO que a poluição sonora é uma das mais significativas formas de degradação ambiental encontrada nos centros urbanos,
resultando em perda da qualidade de vida, inclusive em face do grave problema de saúde pública que representa: de acordo com vasta literatura
científica já produzida e atualizada, o problema interfere, direta ou indiretamente, no sono e na saúde em geral das pessoas, produzindo estresse,
perturbação do ritmo biológico, desequilíbrio bioquímico, aumentando o risco de enfarte, derrame cerebral, infecções, osteoporose etc.;
CONSIDERANDO que o artigo 225, caput, da Constituição Federal assegura que "todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações";
CONSIDERANDO ser contravenção penal referente à paz pública, conforme o estabelecido no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções
Penais (Decreto-Lei n°3688/41), "Perturbar alguém, o trabalhou ou sossego alheios: I e II - omissis; III - abusando de elementos sonoros ou sinais
acústicos: pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa";
CONSIDERANDO ser crime, punível com reclusão, de 1 a 4 anos e multa, a conduta prevista no artigo 54 da Lei 9.605/98, consistente em
"Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a
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mortandade de animais ou a destruição significativa da flora", aqui abrangida a poluição sonora;
CONSIDERANDO o teor do artigo 228 da Lei n°9.503, de 23.09.1997 (Código de Trânsito Brasileiro): "Usar no veículo equipamento com som ou
volume ou frequência que não sejam autorizados pelo Contran: infração: grave; penalidade: multa; medida administrativa: retenção do veículo
para regularização";
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n. 9.035/93, dispõe que: "É vedado perturbar o sossego e o bem estar público com ruído, vibrações,
sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contraírem os níveis máximos fixados neste
Decreto.".
CONSIDERANDO que nos termos do art. 17, do decreto estadual acima citado, o infrator está sujeito às penas de advertência, multa (no valor
compreendido entre 1 a 700 UFEPI), suspensão de atividades e cassação de alvará;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Estadual nº 7.643/2021, que dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado do Piauí, do manuseio,
utilização, queima e soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso;
CONSIDERANDO que, na ausência fiscalizatória dos órgãos administrativos, está autorizada a fazê-la a polícia militar e que isso vem apenas a
somar tal atribuição administrativa às demais atribuições de polícia da tropa, uma vez que, além de infração administrativa, a poluição sonora e a
perturbação do sossego se constituem em infrações penais, aspecto que inclui, ainda, a atuação da polícia judiciária;
CONSIDERANDO que, para efeito de comprovação dos delitos relacionados à poluição sonora (art. 42, da Lei das Contravenções penais e 54,
da Lei de Crimes Ambientais), o uso do decibelímetro é desnecessário, sendo relevante a prova testemunhal e/ou documental (art. 158, CPP);
CONSIDERANDO que a atividade desenvolvida por carros de som e queima de fogos de artifício é potencialmente poluidora, pelo que se faz
necessário o prévio licenciamento perante os órgãos ambientais, os quais, todavia, vem se omitido tanto na concessão de licenças quanto na
fiscalização daquela atividade;
CONSIDERANDO que a omissão dos órgãos públicos no cumprimento dos procedimentos legais não deve vir em prejuízo daqueles que
necessitam de sua atuação;
RESOLVE:
1) RECOMENDAR aos proprietários de carros de som e veículos particulares equipados com sistemas de som que:
a) abstenham-se de utilizar caixas de som, instrumentos musicais ou equipamentos sonoros de qualquer natureza em veículos em geral (art. 96,
CTN), sem a devida autorização do Poder Público Municipal;
b) abstenham-se de utilizar equipamentos de som instalados na forma de torre, em reboques (popularmente conhecidos como "Paredões"),
inclusive em carreatas, seja qual for a finalidade;
c) abstenham-se de circular os veículos de carro de som, salvo se desligado o som, nas proximidades do Hospitais, Unidades Básicas de Saúde,
bem como em frente às escolas, públicas e particulares, repartições públicas, incluindo as Prefeituras, Câmaras de Vereadores, Fórum,
Delegacia de Polícia, Companhias de Polícia Militar, dentre outras, e templos religiosos durante o horário de culto, dos Municípios de Paulistana-
PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI;
d) abstenham-se de circular os veículos de carro de som antes das 08h00 e após as 21h00;
e) em qualquer hipótese, observem os limites máximos permitidos para emissão de sons e ruídos, conforme dispõe o Decreto Estadual 9.035/93,
em função da área (residencial, diversificada ou industrial) e do horário (diurno, vespertino e noturno), a saber:
I - Nas Zonas Residenciais: a) 55dB (cinquenta e cinco decibéis) diurno; b) 50dB (cinquenta decibéis) vespertino; c) 45dB (quarenta e cinco
decibéis) noturno.
II - Nas Zonas Diversificadas: a) 65dB (sessenta e cinco decibéis) diurno; b) 60dB (sessenta decibéis) vespertino; c) 55dB (cinquenta e cinco
decibéis) noturno.
II - Nas Zonas Industriais: a) 60dBA (sessenta decibéis) diurno; b) 60dBA (sessenta decibéis) vespertino; c) 60dBA (sessenta decibéis) noturno.
2) RECOMENDAR aos Comandantes dos Grupamentos da Polícia Militar do Estado de Piauí, com sede nos Municípios de Paulistana-PI, Acauã-
PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI, que proceda às diligências objetivando coibir os ilícitos penais descritos nesta
Recomendação, ESPECIALMENTE QUANTO À QUEIMA DE FOGOS DE ESTAMPIDO E ARTIFÍCIO, efetuando a prisão em flagrante, se
necessário, observando o disposto no artigo 301 e 302 do CPP, e notadamente:
a) atenda às ocorrências de poluição sonora noticiadas pela população, de forma permanente, remetendo equipes ao local para fins de
averiguação dos fatos e adoção das providências cabíveis; durante o exercício do poder de polícia em ocorrências como tais, seja dada especial
atenção ao fato de que:
I - a contravenção penal prevista no artigo 42 (perturbação do sossego público) do Decreto-Lei 3.688/41 possui dois meios de prova: testemunhal
ou técnica (medição sonora por decibelímetros), filmagem, fotografias e outros;
II - a prova técnica é dispensável no caso da existência de vítimas definidas;
III - no caso da inexistência de vítimas definidas, é possível a verificação da ocorrência da figura típica do art. 42 da Lei de Contravenções Penais
caso tenha sido produzida prova pericial (medição por decibelímetro) atestando que os ruídos se encontram em níveis superiores à Resolução
CONTRAN n. 204.
b) durante os serviços de deslocamentos para atendimento de diligências e realização de blitzes rotineiras no perímetro urbano e rural das
cidades de Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI, atuem no combate à poluição sonora através de
atividades preventivas e repressivas, as quais devem abranger desde a condução do infrator à Delegacia de Polícia, onde será instaurado o
Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) ou Inquérito Policial (IP), até a devida apreensão do equipamento sonoro e do veículo, no caso de
crimes e contravenções, que somente poderá ser liberado mediante autorização judicial;
c) divulguem esta Recomendação a todos os proprietários de bares, restaurantes, quiosques ou congêneres, para fins de conferir maior
publicidade, conhecimento e conscientização dos munícipes, inclusive por meio de Rádio Comunitária Local, bem como que fiscalizem o seu
cumprimento, se preciso dando voz de prisão em flagrante e encaminhando os envolvidos imediatamente à autoridade policial civil competente.
3) RECOMENDAR à Delegacia de Polícia Civil com atribuição nos Municípios de Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-
PI e Jacobina-PI que realize as apurações das infrações penais cometidas, instaurando o procedimento investigativo cabível;
4) RECOMENDAR aos Prefeitos Municipais de Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI:
a) na concessão das autorizações referidas no item "1", alínea "a", da presente, atentem a todas as normas técnicas e legais pertinentes à
matéria, notadamente à proibição de utilização dos chamados "Paredões", de modo que a licença ambiental concedida esteja efetivamente apta a
prevenir a ocorrência de poluição sonora e de perturbação do sossego;
b) se abstenham de utilizar fogos de estampido e artifício em qualquer evento realizado pelo Poder Público Municipal, nos termos da Lei
Estadual nº 7.643/2021.
E DETERMINAR que:
a) remeta-se cópia da presente Recomendação aos Prefeitos dos Municípios de Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI
e Jacobina-PI e aos Presidentes das Câmaras Municipais de Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI,
para fins de conhecimento, cumprimento e divulgação;
b) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Juiz de Direito da Comarca de Paulistana-PI para conhecimento e registro;
c) remeta-se cópia da presente Recomendação as emissoras de rádio locais e aos "blogs" da região, para fins de divulgação à população de
Paulistana-PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI;
d) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Grupamento da Polícia Militar do Estado de Piauí com atuação nos Municípios de Paulistana-
PI, Acauã-PI, Betânia do Piauí-PI, Queimada Nova-PI e Jacobina-PI e à Delegacia de Polícia de Paulistana, para conhecimento e fiscalização;
e) remeta-se cópia da presente Recomendação ao Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente para fins de conhecimento e controle, via e-
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mail;
f) remeta-se cópia da Recomendação ao Conselho Superior do Ministério Público, por ofício, para conhecimento;
g) Publique-se a presente portaria no Diário Oficial do Ministério Público;
SOLICITAR que seja informado a este Órgão Ministerial, através do e-mail primeira.pj.paulistana@mppi.mp.br, no prazo de 48hr (quarenta e oito)
horas, sobre o acatamento dos termos desta Recomendação.
Por fim, fica advertido o destinatário dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público:
(a) constituir em mora o destinatário quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar na adoção de medidas
administrativas e ações judiciais cabíveis;
(b) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude;
(c) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações por eventual ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; e
(d) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Expedientes necessários.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Paulistana-PI, 17 de dezembro de 2021.
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR
Promotor de Justiça Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Esperantina-PI
respondendo cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Paulistana-PI[1].
[1]Portaria PGJ nº 3134/2021

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 22/2020 - SIMP 000062-214/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para apurar irregularidades detectadas na prestação de contas do Município de Cristino Castro/PI,
referentes ao exercício financeiro de 2016.
Em síntese, o Tribunal de Contas do Piauí apontou as seguintes irregularidades:
Prefeitura de Cristino Castro/PI (gestor: Valmir Martins Falcão Filho) - Ausência de Processo Licitatório; Levantamento de débitos com
Eletrobrás e Agespisa; Inconsistências no valor do percentual recolhido das obrigações patronais; Elevado gasto com contratação por tempo
determinado (CTD) decorrente de amissão de profissionais temporárias nas áreas da educação, saúde, assistência, sem comprovação das
condições mínimas necessárias prevista em lei; Pagamento de encargos com Juros e multas sobre recolhimento de contribuições previdenciárias
dos servidores municipais; Despesas decorrentes de licitações e contratos que merecem esclarecimentos; Despesas decorrentes de
contratações de servições técnicos profissionais que merecem esclarecimentos; despesas decorrentes de sentenças judiciais que merecem
esclarecimentos.
Pois bem.
2. DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO
A despeito da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/2021 no art. 23 da Lei nº 8.429/92, no que diz respeito ao prazo prescricional
para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa, aplica-se ao caso a redação anterior à modificação, pois mais benéfica ao
investigado.
Isso porque o referido prazo foi modificado para 08 (oito) anos, contados da ocorrência do fato. No caso em epígrafe, este prazo seria contado da
data do encerramento do mandato, em 2016, operando-se a prescrição somente em 2024.
Portanto, trata-se de prazo que prejudica a situação do investigado, Prefeito do Município de Cristino Castro, cujo mandato encerrou em 2016.
Por esta razão, deve ser adotada a redação anterior, que prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado do término do mandato, com
fulcro na ultratividade da lei mais benéfica, fundamentada na aplicação da lei mais benéfica vigente ao tempo dos fatos praticados.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.353.267) acolhe o entendimento de que o princípio da retroatividade da lei mais benéfica
(art. 5º, inciso XI, da CF/88) não restringe sua aplicação apenas à seara penal, mas também se aplica à seara administrativa sancionadora. Tal
entendimento inclusive foi introduzido expressamente na Lei nº 8.429/92, por meio da referida alteração legislativa de 2020, previsto no art. 1º, §
4º ("Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador").
À vista disso, deve ser aplicado o prazo mais benéfico ao investigado, qual seja, os cinco anos do fim do mandato, consumando-se a prescrição
em 2021, pois o mandato do Sr. Valmir Martins Falcão Filho, que desempenhava a função de gestor municipal, encerrou em 2016.
2. DA TIPIFICAÇÃO NA LEI Nº 8.429/95 (IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA)
A Lei nº 14.230/2021, de 25 de outubro de 2021, promoveu consideráveis alterações legislativas na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa).
Entre as alterações legislativas, inclui-se no art. 1º os § 2º, § 3º e § 4º, com a seguinte redação:
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a
voluntariedade do agente.
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a
responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.
Trata-se de alteração que beneficia os investigados, sobretudo no que se refere aos atos de improbidade que causam lesão ao erário, pois estes
admitiam a ocorrência mediante ação ou omissão culposa.
Desta feita, cabe ao Órgão Ministerial apresentar na inicial da ação de improbidade administrava elementos suficientes que caracterizem o
especial fim de agir do servidor público, consubstanciada na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei.
A) DESPESAS REALIZADAS SEM LICITAÇÃO
Deduz-se dos documentos acostados aos autos, que a Prefeitura Municipal de Cristino Castro/PI, por seu representante, Valmir martins Falcão
celebrou contratação direta com Mariz Associados LTDA e Leite, Fagundes e Lima Sociedade de Advogados, sem observar a realização de
qualquer certame ou procedimento licitatório.
O gestor em sede de defesa juntou procedimento de inexigibilidade nº 04/2016 e procedimento de inexigibilidade nº 002/2013.
A DFAM menciona que o montante apurado com assessoria jurídica e assessoria contábil, no exercício financeiro de 2016 foi de R$ 397.164,49.
A princípio, tal conduta seria enquadrada no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/1992, cuja redação foi alterada pela Lei nº 14.230/2021, possuindo
o seguinte teor:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que CAUSA LESÃO AO ERÁRIO qualquer ação ou omissão DOLOSA, que enseje,
EFETIVA E COMPROVADAMENTE, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou
dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;
Desta feita, para caracterizar lesão ao erário a nova redação impõe a ocorrência de efetivo dano, o que não se vislumbra nos presentes autos.
A DFAM não indica em seu relatório ocorrência de lesão ao erário, pois não houve imputação de débito, bem como, não houve imputação de
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