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RECOMENDAÇÃO CONJUTA N.° 001/2018  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio da 28a 

Promotoria de Justiça de Teresina/PI, com atribuições na defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência e do idoso e o Núcleo de Defesa e Proteção ao Idoso e 

Defesa da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado do Piauí, por 

suas Defensoras Públicas, abaixo subscritas, com fundamento nos arts. 127, 129, 

II, e 134 da Constituição Federal; no artigo 27, caput e parágrafo único, alínea "d" da 

Lei n° 8.625/93 e no art. 38, parágrafo único, IV, da LCE n. 12/1993; art. 4°, inciso 

VII, da LC Federal n° 80/94 e art. 74, § 1° do Estatuto do Idoso, com as alterações 

promovidas pela Lei Complementar n. 132/2009 , e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é 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; 

CONSIDERANDO 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. 5° da Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO que o Inquérito Civil n° 136/2014, instaurado por esta 

Promotoria de Justiça, visa apurar irregularidades na Instituição de Longa 

Permanência Para Idosos VILA DO ANCIÃO, órgão vinculado à SASC-Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania, conforme denúncia formulada neste órgão 

ministerial e Relatórios de Inspeções realizadas pela representante do Ministério 

Público e a equipe do Setor de Perícias do MP-PI; 

CONSIDERANDO que tais inspeções comprovaram que aquela ILPI se acha 

em condições precárias de funcionamento, tanto estruturais quanto de servidores, 

bem ainda, que não possui a documentação neces-sá lèl iar  ao seu funcionamento, 

quais sejam o Alvára de Funcionamento, Licença Sanitária e Atestado de 

Regularidade do Corpo de Bombeiros; 

CONSIDERANDO que o Ministério público propôs a assinatura de Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta, cuja minuta repousa às fls. 783/793 

daquele inquérito civil, cujas cláusulas não foram aceitas pelo Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO que, inobstante a não assinatura daquele Termo de 

Compromisso, a SASC, após intervenções desta Promotoria de Justiça, iniciou 

reforma na Instituição de Longa Permanência para Idosos Vila do Ancião, cuja obra 

teve ordem de serviço assinada no dia 14.06.2018, com prazo para execução de 

180 meses, conforme fls. 886 dos autos; 

CONSIDERANDO que, na última inspeção realizada na Vila do Ancião pelo 

Ministério Público foi constatado que todos os problemas detectados nos autos 
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daquele inquérito permanecem e ainda foram agravados em face da execução da 

obra de reforma e do descaso da SASC para com aquela ILPI; 

CONSIDERANDO o monitoramento realizado pelo Núcleo do Idoso da 

Defensoria Pública na Vila do Ancião, o qual aferiu a carência de estrutura física, de 

mobiliário e de pessoal, assim como que a ILPI realiza a cobrança de valores para a 

prestação dos., serviços assistenciais e utiliza os benefícios dos idosos para 

pagamento de despesas institucionàis; 

CONSIDERANDO a abertura de Procedimehto Pára Apuração de Dano 

coletivo (PADAC), realizao pela por meio da Portária Conjunta n° 002/2018, de 

14.11.2018, feito pela Defensoras Públicas da 13  e r Defensoria Pública de 

Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência; 

CONSIDERANDO documentos encaminhados pela Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, através do Ofício n°521/2018, insertos às fls. 956/1057; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a documentação supra, o Núcleo de 

Defesa e Proteção ao Idoso e Defesa da Pessoa com Deficiência da Defensoria 

Pública Estadual instaurou o Procedimento de Apuração de Dano Coletivo, através 

da Portaria Conjunta n° 002/2018, tendo por objeto a defesa de direitos 

fundamentais coletivos dos idosos residentes na Vila do Ancião/PI, pessoas 

claramente hipossuficientes, e pode constatar as mesmas irregularidades apuradas 

pelo Ministério público, além de colher depoimentos contendo denúncias de 

natureza grave envolvendo servidores e gestores daquela instituição; 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público e a Defensoria Pública possuem 
legitimidade concorrente na defesa de direitos coletivos de idosos hipossuficientes, 
segundo o disposto no art. 74, § 1° do Estatuto do Idoso, e no art. 4°, VII, da Lei 
Complementar n. 80/1994, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 
132/2009; 

CONSIDERANDO que através do despacho de fls. 1058/1059 foi acatada a 
solicitação efetuada pelo Defensoria Pública deste Estado para atuação conjunta 
com o Ministério Público Estadual visando a apuração e regularização dos 
problemas encontrados na ILPI Vila do Ancião; 

CONSIDERANDO que no bojo dos autos do Inquérito Civil n° 136/2014 foi 
constatado, através dos Relatórios de Vistoria Téériica de fls. 891/904 e 920/926, 
elaborados pela Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do MP-PI, 
respectivamente pelos Setores de Arquitetura e Serviço Social, e Termos de 
Audiências de fls. 934/936, 943/945 e 951/953, indícios da prática de Ato de 
Improbidade Administrativa nas obras de reforma da Vila do Ancião, bem ainda em 
face da contumácia da SASC em não adotar as providências determinadas por esta 
Promotoria de Justiça; 

CONSIDERANDO a gravidade das denúncias encaminhadas pela Defensoria 
Pública às fls. 1027/1043 do Inquérito Civil n° 136/2014 de que servidores lotados na 
Vila do Ancião estão praticando atos de improbidade administrativa e crime de 
peculato contra o patrimônio daquela ILPI, vindo a apropriar-se, inclusive, de 
materiais de construção utilizados na citada obra de reforma, o que ensejou a 
requisição de instauração de inquérito policial para apurar os fatos; 

CONSIDERANDO que dentre os documentos apresentados pela Defensoria 
Pública destacam-se um "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL AO IDOSO", cujas cláusulas "4" e "5" preveem a 
cobrança de valores financeiros percebidos pelos idosos institucionalizados, 
inclusive com a retenção de 70°/0(setenta por cento) do valor do benefício/provento 
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para MANUTENÇÃO das atividades prestadas a todos os abrigados da Vila do 
Ancião; 

CONSIDERANDO que o Regimento Interno da Vila do Ancião, em seu artigo 
1°, confirma que aquela é uma ILPI de caráter público, sem fins lucrativos, e mais à 
frente, no art. 9°, prevê de forma incoerente, que aquela instituição "administra os 
recursos financeiros dos idosos institucioanlizados de acordo com contrato de 
prestação de serviços ELABORADO COM A ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, em que especifica o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e a 
prestação decorrente do contrato, conforme art. 5° do Estatuto do Idoso." 

CONSIDERANDO que nunca houve anuência do Ministério Público para a 
elaboração do contrato de prestação de serviços acima referido, especialmente por 
parte desta Promotoria de Justiça; 

CONSIDERANDO que o § 10 do artigo 9° do Regimento Interno dispõe que "Ao 
idoso que administra seu próprio recurso é facultada uma taxa de contribuição pré-
estabelecida no contrato de prestação de serviços" e o § 2° complementa afirmando 
que "Aos idosos cujos recursos são administrados pela instituição, fica estabelecido 
conforme contrato de prestação de serviço o percentual de 70% para manutenção 
da ILPI e 30% para gasto exclusivo do idoso"; 

CONSIDERANDO que tais cobranças são ilegais e proibidas pelo Estatuto do 
Idoso em Instituições de Longa Permanência para Idosos de natureza PÚBLICA 
como é ocaso da VILA DO ANCIÃO, que hoje vem sendo mantida, em grande parte, 
com recursos dos idosos ali abrigados, ex vi da prestação de contas apresentada à 
Defensoria Pública pela Coordenadora da entidade e inclusa às fls. 976/1006 do 
Inquérito Civil n° 134/2014; 

CONSIDERANDO que, embora haja divergência na doutrina acerca da 
possibilidade de ser firmado contrato de prestação de serviço entre ILPI pública e 
idosos institucionalizados, mormente aqueles que não possuem família, 
discernimento para contratar e não são curatelados, o contrato, se existente, não 

sto A!meicié 
Justiça Titular do onss

: do Justiço de Turosina - ri 
9 cem ElPfirriPtmin e do Idos< 

28' 
 e1,11e1  



I2EFENSORIA PÚBLICA 
00 ErrA00.00. P1A1-11 

Ministério Público 
do Estado do Piauí 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 
28° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI 

ESPECIALIZADA NA DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO 
AV. Lindolfo Monteiro, 911 — Bairro de Fátima — Teresina — PI 

CEP: 64049-440 — FONE: 3216-4550 / RAMAL 537 

NÚCLEO DE DEFESA E PROTEÇÃO AO 
IDOSO E DEFESA DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

pode prever cláusulas de pagamento de contribuição e de retenção de benefícios 
para a manutenção da instituição, posto que ILPI pública presta serviço de natureza 
pública, que não admite contraprestação pecuniária; 

CONSIDERANDO que em face das inúmeras denúncias contidas nos autos do 
Inquérito Civil em trâmite nesta Promotoria de Justiça e do PADAC instaurado na 
Defensoria Pública, há um risco iminente de dano aos internos da Vila do Ancião, 
caso não sejam adotadas medidas tendentes a regularizar o funcionamento daquela 
instituição de Longa Permanência para Idosos, que hoje áe encontra em situação de 
extrema precariedade; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 230, estabelece 

que a família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, 

assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-

estar e garantindo-lhes o direito à vida; 

CONSIDERANDO que o art. 214 da Constituição do Estado do Piauí afirma 

que os Estados e Municípios prestarão assistência social a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, obedecidos princípios e 

normas constitucionais federais; 

CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso estabelece que: 

Art. 2° O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde fisica e mental e seu 
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aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. 

Art. 3É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedadé, asSegurar à pessoa idosa a 

liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos 

civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. 

sç 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. 

Art. 20. O idoso tem direito a.  educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de 

idade. 

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 

substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, 

ou, ainda, em instituição pública ou 
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§ 22—Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a 

manter identcação externa visível, sob pena de interdição, além de atender 

toda a legislação pertinente. 

Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das 

próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução 

emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme  a Lei 

no 8.842, de 1994. 	 • 

Parágrafo único. As entidades governaméntaii e não-governamentais de 

assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao 

órgão competente da Yigiláncia Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 

Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa 

Idosa, especcando os regimes de atendimento, observados os seguintes 

requisitos: 

I — oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança; 

— apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os 

princípios desta Lei; 

III — estar regularmente constituída; 

IV— demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de 
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I — preservação dos vínculos familiares; 

— atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

III — manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força 

maior; 

IV — participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e 

externo; 

V— obsérvância dos direitos e garantias dos/idosos; 

VI — preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de 

respeito e dignidade. 

Parágrafo único. O dirigente de instituiçãô prestadora de atendimento ao 

idoso responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento 

do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas. 

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 

I — celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, 

especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações 

decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso; 

II — observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 

III —fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente; 

oferecer instalações fisicas em condições adequadas de habitabilidade; 

oferecer atendimento personalizado; 

VI — diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 

VII — oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 
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IX— promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 

X — propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com 

suas crenças; 

XI —proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

XII — comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso 

portador de doenças infecto-contagiosas; 

XIII —''providenciar ou solicitar que o /Ministério Público requisite os 

documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os 

tiverem, na forma da lei; 

XIV —fornecer comprovante de depósito dos- bens móveis que receberem dos 

idosos; 

XV — manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do 

atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, 

relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas 

alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a 

individualização do atendimento; 

XVI — comunicar ao Ministérib Público, para as providências cabíveis, a 

situação de abandono moral ou material por parte dos familiares; 

XVII — manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 

Art. 74. Compete ao Ministério Público: 

VII — zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao 

idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 
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VIII — inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os 

programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas 

administrativas ou judiciais 

porventura verificadas; 

necessárias à remoção de irregularidades 

RESOLVE: 

RECOMENDAR à SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

CIDADANIA, na pessoa de sua Secretária Estadual; que: 

SUSPENDA, de imediato, a cobrança junto aos idosos abrigados na ILPI 

Vila do Ancião, de quaisquer valores financeiros constantes do Contrato de 

Prestação de Serviços Assistencial ao Idoso, especialmente no que tange àquelas 

constantes das cláusulas 4° e 50; 

PROMOVA a revisão imediata do regimento interno da Vila do Ancião, em 

especial o art. 9°, quando se refere à "anuência" do Ministério Público para retenção 

de recursos financeiros dos idosos institucionalizados naquela ILPI e o art. 9°, §§ 1° 

e 2° que autorizam a cobrança de taxa de contribuição e percentual de 

benefícios/proventos para a manutenção da Vila do Ancião; 

TORNE SEM EFEITO os contratos de prestação de serviços assinados 

pelos idosos institucionalizados na Vila do Ancião e ELABORE um novo contrato, a 

ser submetido à apreciação do Ministério Público e Defensoria Pública, para, após 

aprovação, ser assinado pelos idosos~Ir 247/, _veamnstoluAciniideie: ou pelos curadores 
sti704.  
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daqueles que são interditados, dispensando a assinatura dos contratos pelos idosos 

sem família, sem lucidez e sem curador nomeado, que devem ser curatelados para 

que o curador nomeado possa promover a assinatura do contrato; 

PROMOVAM a imediata interdição dos idosos institucionalizados na ILPI 

Vila do Ancião que não possuam família e lucidez, para fins de nomeação de curador 

judicial que pratique os atos da vida civil e administre os proventos/beneficios dos 
r 

mesmos; 

ASSUMA, imediatamente e de forma integral, trxi-as as despesas relativas 

à manutenção da ILPI Vila do Ancião, de modo que sbja assegurado aos idosos ali 

institucionalizados as necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, 

vestuário, higiene, salubridade e segurança, bem como os demais direitos inerentes 

à salvaguarda da dignidade da pessoa humana, garantidos à pessoa idosa na 

Constituição Federal e no Estatuto do Idoso; 

INSTAURE processo administrativo para apurar as denúncias 

formalizadas através dos documentos em anexo, elencadas no ofício n° 521/2018, 

de 12.12.2018, nos relatórios de vistoria técnica do Ministério Público e nos Termos 

de Declarações prestadas junto à Defensoria Publica Estadual, os quais dão noticia, 

dentre outros, da prática de maus tratos e negligência aos idosos institucionalizados, 

fornecimento de alimentação de péssima qualidade, perseguição a servidores pela 

administração da ILPI, existência de funcionários "fantasmas" que assinam a folha 

de frequência e não prestam o serviço, a utilização indevida do veículo da 

Instituição, apropriação indevida de bens da ILPI por parte de funcionários, tendo 

como protagonista da maioria das irregula 
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"IP 4rit. 

DEFENSOR DA PÚBLICA 
DO ESTADO Do  

MAIO ALVES LEMES, que deve ser afastada daquela instituição de forma imediata 

para garantir a lisura das apurações e que a mesma não venha a coagir servidores e 

idosos da Vila do Ancião, garantindo-se aos denunciados a ampla defesa e o 

contraditório, e aos denunciantes que não sofrerão represálias pelas denúncias 

realizadas, salvo se caluniosas; 

CONTRATE, de forma emergencial e no -prazo de 30 (trinta) dias, 

servidores em número suficiente para o atendimento das necessidades básicas dos 

idosos institucionalizados, inobstante á contido no Oficio n° 1117/2018-SASC, de 

28.11.2018, sob pena do ingresso com medidas judiciais rtendentes a promover a 

INTERDIÇÃO da ILPI Vila do Ancião; 

COMPROVE a individualização do vestuário de todos os idosos 

institucionalizados e ADQUIRA, no prazo de 90(noventa) dias, armários para guardar 

os pertences dos idosos; 

ENCAMINHE, no prazo de 15 (quinze) dias, o inventário de todo o 

mobiliário existente na ILPI Vila do Ancião, especialmente os de uso pessoal dos 

idosos, especificando o estado de uso e indicando um prazo razoável para a 

substituição daqueles considerados inserviveis(nnoveis deteriorados e colchões); 

ENCAMINHE uma nova relação completa dos servidores com lotação na 

ILPI Vila do Ancião, desta feita especificando a natureza da sua contratação, a 

função exercida e a respectiva jornada de trabalho; 
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ar-7- 
OEFENsoneA .itiCeencA 
cao Estaco 15c) PIALII 

PROVIDENCIE a conclusão da reforma empreendida naquela ILPI no 

prazo máximo de 90(noventa) dias ou, na impossibilidade de fazê-lo, por motivos 

justificáveis, PROVIDENCIE a transferência temporária dos idosos para outro imóvel 

ou estabelecimento particular, custeado pelo Estado do Piauí, visando a minimizar 

os danos causados pelos transtornos da citada obra de reforma e considerando que 

a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais determina que as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos prestem um atendimento acolhedor 

em instalações físicas Adequadas dé habitabilidade, :higiene, salubridade e 

segurança; 
I" 

PROVIDENCIE na citada reforma a revisão de toda a parte elétrica da 

ILPI Vila do Ancião e as demais reformas necessárias à concessão dos alváras e 

licenças indispensáveis ao funcionamento da instituição, em especial o Atestado de 

Regularidade do Corpo de Bombeiros, providenciando, de imediato, a substituição 

das portas de madeira instaladas nos banheiros por ocasião das obras de reforma, 

uma vez que são impróprias para uso em locais de ambiente molhado; 

REGULARIZE, no prazo de 06 (seis) meses, a documentação 

necessária ao funcionamento da ILPI Vila do Ancião, quais sejam, o Alvára de 

Funcionamento, Licença Sanitária e Atestado de Regularidade do Corpo de 

Bombeiros; 

COMPROVEM, no prazo de 10(dez) dias, que realizaram a limpeza da 

área externa da ILPI Vila do Ancião e que estabeleceram um plano de manutenção, 

conforme determinado em audiência nesta 

trin 
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15) CUMPRAM o determinado nos termos das audiências realizadas nesta 

288  Promotoria de Justiça nas datas de 01.11.2018 (vide item "12") e 12.11.2018, 

REGULARIZANDO o projeto e a reforma estrutural daquela ILPI, vez que da forma 

como se encontram podem caracterizar a prática de ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, conforme comunicação dos fato feita ao Núcleo das Promotorias 

de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Probidade Administrativa; 

RECOMENDAR à SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E 

PREVIDÊNCIA DO PIAU( - SEADPREV, na pessoa de seu Secretário Estadual, que: 

1) REALIZE, de forma emergencial e no praio de 30 (trinta) dias, a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES em número suficiente para o atendimento das 

necessidades básicas dos idosos institucionalizados na Vila do Ancião, conforme 

requerimento contido no Oficio n° 1117/2018-SASC, de 28.11.2018, ou de acordo 

com as necessidades apresentadas pela SASC-Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania para dar cumprimento à presente Recomendação Conjunta; 

Outrossim, nos termos do art. 37, II, da Lei Complementar n° 12/1993, 

REQUISITA a 28a Promotoria de Justiça que. no prazo de 10 (dez) dias, as 

Secretarias acima mencionadas prestem informações acerca do cumprimento 

da presente recomendação conjunta,  para tanto alertando que o descumprimento 

poderá ensejar a adoção das medidas cabíveis à espécie, inclusive de natureza 

criminal, tendentes a INTERDITAR a ILPI VILA DO ANCIÃO e apurar as 

responsabilidades. 
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Determino ainda a publicação desta Recomendação Conjunta no Diário 

Oficial do Ministério Público, bem como de remessa de cópia ao CAODEC- Centro 

de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, órgão do Ministério 

Público Estadual e à Defensora Pública Geral do Estado. 

• 

Teresina, 13 de Dezembro de 20 8. 

MES EV),RIStO .ALMEIDA 
Promotora de Justiça ]  

SARA MARJA ARAUJO MELO 

Defensora Pública 
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Defensora Pública 
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