
DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ 

PORTARIA CONJUNTA N.° 001 /2018 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI, por atuação conjunta 
da 1" e 2" Defensoria Pública de Proteção ao Idoso e à Pessoa Com Deficiência e ainda da 1" 
Defensoria Pública Regional de Parnaiba/PI, com fundamento nos arts. 50, LXXX1V e 134 da 
Constituição Federal, e art. 50, 11, da Lei n.° 7.347/85, e ainda o disposto na Resolução n° 64/2016, 
do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, de 29 de abril de 2016, 

CONSIDERANDO que incumbe à Defensoria Pública, como expressão e 
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, por redação expressa do art. 134 da 
Constituição federalde 1988; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4.0, VII, XI da LC 80/94, com redação 
dada pela LC 132 de 2009, no sentido de que é atribuição da Defensoria Pública exercer a defesa 
dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos 
dos idosos, na forma do inciso LXXIV do art. 52  da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Defensoria Pública como instrumento de execução da 
política nacional e estadual de proteção ao idoso, responsável pela assistência jurídica, integral e 
gratuita, aos idosos carentes, por determinação da Lei 8.842/1994 (Política Nacional do Idoso) e 
do art. 2° da Lei Estadual n° 5.244/2002 (Política Estadual do Idoso); 

CONSIDERANDO a legitimidade da Defensoria Pública de ajuizar ação civil 
pública, insculpida nos arts. 5°, II e 8°, caput da Lei 7.347/85, para reparação de dano a qualquer 
interesse difuso ou coletivo; 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade das entidades governamentais de serviço 
aos Idosos de oferecer instalações fisicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança; estar regularmente constituídas; demonstrar idoneidade de seus dirigentes 
e apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios do Estatuto 
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do Idoso, tudo nos moldes do art. 48, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do lei n° 10741/03 
(Estatuto do Idoso); 

CONSIDERANDO ser obrigatório a qualquer Instituição de Longa 
Permanência para Idosos, pública ou privada, cumprir as determinações mínimas do Regulamento 
Técnico adotado pelo Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
instituídas na Resolução de Diretoria Colegiada n° 283, publicada no diário oficial da União em 27 
de setembro de 2005; 

CONSIDERANDO a inspeção realizada no dia 15/06/2018 no Abrigo São José, 
por equipe designada na Portaria GDPG n° 336/2018, que aferiu que a falta de estrutura fisica, 
mobiliária e de pessoal do Abrigo São José possa estar comprometendo a vida, a saúde e 
dignidade dos idosos abrigados, causando danos irreparáveis a esta classe de pessoas vulneráveis; 

CONSIDERANDO que é dever dos órgãos de execução da Defensoria Publica 
zelar pela correta instrução de suas atividades, ações individuais e coletivas, através da instauração 
de Procedimento de Apuração de Dano Coletivo, tudo com autorização normativa da Resolução 
CSDP if 064/2016; 

RESOLVE: 

Art. 1°. INSTAURAR o presente Procedimento para Apuração de Dano Coletivo — 
PADAC, cujo objeto é a averiguação da existência de ameaça ou lesão a interesse ou direito 
coletivo ou individual homogêneo dos idosos abrigados no Abrigo São José, Instituição mantida 
pelo Estado do Piauí e situada na Cidade de Parnaíba-PI, por intermédio desta portaria. 

Art. 2°. Determinar as seguintes diligências iniciais: 

§10. RECOMENDAR à Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado do Piauí: 

I — Sejam orientados todos os profissionais que prestam serviço no Abrigo São 
José, na pessoa de sua Coordenadora, sobre a proibição da utilização de qualquer 
numerário relativo aos rendimentos, proventos de aposentadoria ou outro beneficio 
previdenciário dos idosos para pagar despesas que sejam relacionadas à 
manutenção do Abrigo São José, incluindo conserto de bens móveis ou pagamento 
de servidores ou terceirizados que prestam serviço na Instituição, com envio de 
cópia do expediente a sede do Núcleo do Idoso da Defensoria Pública em Teresina, 
o qual se aguardará pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

II — Sejam identificados todos os idosos que estejam em situação de incapacidade 
civil, sem condições de exprimir vontade e administração de bens, encaminhando a 
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documentação ao Ministério Público de Parnafin para os fms de ajuizamento de 
ação de interdição e nomeação de curador, nos termos da lei civil, com envio de 
cópia do expediente a sede do Núcleo do Idoso da Defensoria Pública em Teresina, 
o qual se aguardará pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

III — A criação de um plano de atuação EMERGENCIAL para amparar os idosos 
acolhidos no Abrigo São José, enquanto durarem as obras de reparação estrutural 
que estão ocorrendo no local, incluindo a transferência temporária dos idosos a 
outro imóvel ou estabelecimento particular, tudo as expensas do Estado do Piauí, de 
modo a minimizar os danos causados pelos transtornos evidentes causados pela 
obra, notadamente quanto à falta de ambiente salubre, em especial pela completa 
falta de habitabilidade dos dormitórios atualmente utilizados, com envio de cópia 
do expediente a sede do Núcleo do Idoso da Defensora Pública em Teresina, o qual 
se aguardará pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

§2°. REQUISITAR, ainda como atuação preliminar, à Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania do Estado do Piauí para que no prazo de 15 (quinze) dias sejam encaminhados os 
seguintes documentos à sede do Núcleo do Idoso da Defensoria Pública, em Teresina: 

I — A documentação de regularização do Abrigo São José, nos termos do art. 48, 
parágrafo único do Estatuto do Idoso; 

11— Cópia da Portaria do Responsável técnico pelo Abrigo; 

III — Relação dos profissionais que prestam serviço no Abrigo, separando-os por 
profissão, natureza do vínculo (se é servidor efetivo, cedido, temporário, 
contratado, colaborador terceirizado ou outros) e carga horária, acompanhado de 
cópia do documento do vínculo de cada um (portaria, contrato etc.); 

IV — Escala de trabalho de cada profissional que trabalha no Abrigo, por turno e 
como quadro de revezamento; 

V — Cópia do Inventário do mobiliário que serve ao Abrigo São José, incluindo os 
eletrodomésticos; 

VI - Cópia do contrato de prestação de serviço firmado coma empresa GEOBRAS 
EMPREENDIMENTOS LTDA para a execução da obra de reforma/ampliação do 
Abrigo São José; 

VII — Cópia do Projeto de Ampliação/Reforma que está ocorrendo atualmente no 
Abrigo São José; 

§3°. Requerer as seguintes informações: 
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I — O Abrigo São José possui capacidade para abrigar quantos idosos atualmente? E 
após a reforma qual será a capacidade de abrigamento? 

II— Quais as atividades desenvolvidas no abrigo em favor dos idosos? 

III — Como é realizado o atendimento de saúde aos abrigados, em casos de 
consultas e realização de exames e procedimentos cirúrgicos que venham 
necessitar? 

IV - Qual a causa do desligamento do telefone fixo que estava instalado no Abrigo 
São José e qual a previsão de seu religamento? 

V — Qual a previsão do término da obra de reforma/ampliação que está sendo 
executada no Abrigo São José? 

Art. 3°. Proceda-se a juntada aos autos dos documentos que já constam nesta Defensoria, 
referente ao objeto do presente procedimento, em especial relacionados ao Monitoramento 
realizado no Abrigo São José no dia 15 de junho de 2018, dentre outros. 

Art. 4'. Comunique-se à Defensoria Pública Geral sobre a instauração do presente 
procedimento, requerendo a publicação da presente Portaria no diário oficial, assim como para que 
seja dada ampla divulgação sobre o procedimento aos demais membros da Defensoria Pública do 
Piauí., tudo com fundamento nos §§ 3° e 4° da Resolução CSDP n° 064/16. 

Art. 5°. Autue-se a presente Portaria no protocolo geral da Defensoria Pública; 

Teresina, 20 de junho de 2018. 

v. 
SARA H VIEIRA MIRANDA LAGES CAVALCANTI 

DEFENSORA PÚBLICA 
TITULAR DA 2" D EFENSORIA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AO IDOSO E À PESSOA COM D EFICIÊNCIA 

SUBSITTUINDO NA ia DEFENSORIA PÚBLICA DE PROTEÇÃO AO IDOSO E À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 

M. 	 o Nuo 
DEFENS PÚBLICO DO PIAL 

TrruLAR DA la DEFENSORIA PÚBLICA REGIONAL DE PARNAIBA 
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