
DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUí 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 

PORTARIA N.° 01/2019 

Objeto: Apurar a responsabilidade pelo dano coletivo decorrente da tragédia que atingiu diversas 
famílias no Bairro Parque Rodoviário, na cidade de Teresina no dia 04/04/2019. 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI, por sua 3" Defensoria Pública 
do Consumidor, com fundamento nos arts. 50, LXXXIV e 134 da Constituição Federal, e art. 50 , 
II, da Lei n.° 7.347/85, e ainda o disposto na Resolução n° 64/2016, do Conselho Superior ida 
Defensoria Pública do Estado do Piauí, de 29 de abril de 2016, 

CONSIDERANDO a legitimidade da Defensoria Pública como instrumento de execução 
da política nacional das relações de consumo, responsável pela assistência jurídica, integral e 
gratuita, aos consumidores carentes (artigo 5°, inciso I, do CDC); 

CONSIDERANDO o disposto no art. 4.0, VIII, 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 do consumidor, 
na forma do inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a tragédia ocorrida no Bairro Parque Rodoviário, no dia 04/04/2019, 
que provocou a morte de três pessoas até o momento, ferimentos em dezenas de outras pessoas, 
além da destruição de diversas casas e bens, deixando em torno de 70 famílias desabrigadas; 

CONSIDERANDO que aludida tragédia foi decorrente do rompimento de uma estrada, 
construída dentro de um terreno onde funcionou um clube de recreação dos servidores da empresa 
Telemar Norte Leste S.A, que estava provocando a contenção de águas e consequente formação de 
uma lagoa no local; 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar a responsabilidade pela manutenção do 
aludido terreno, bem como sua fiscalização por parte do Poder Público; 

CONSIDERANDO que o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores 
por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos, e ainda o disposto no art. 17 do mesmo código, segundo o 
qual se equiparam a consumidores todas as vítimas do evento; 

CONSIDERANDO a formação, por parte do Defensor Público Geral, de uma comissão de 
Defensores Públicos para atuarem em Força-Tarefa Defensorial para apuração das 
responsabilidades pelos fatos ocorridos em 04/04/2019, na tragédia do Parque Rodoviário, da qual 
fazem parte dois defensores públicos integrantes deste Núcleo Especializado de Defesa do 
Consumidor; 

CONSIDERANDO a prerrogativa da Defensoria Pública insculpida no art. 8°, caput da 
Lei 7.347/85; 

RESOLVE: 

Art. 1°. INSTAURAR o presente procedimento para apuração de dano coletivo - 
PADAC, por intermédio desta portaria. 

Art. 2°. DETERMINAR as seguintes providências: 

1 — Autue-se e publique-se a presente portaria; 
2 - Proceda-se a juntada aos autos das principais notícias sobre o caso veiculadas pelos 

veículos de comunicação; 
3 — Oficie-se à Prefeitura Municipal de Teresina, para que informe a este núcleo quem é o 

proprietário do terreno em que situada a estrada que rompeu em virtude do acúmulo de água; 
4 — Oficie-se à empresa Telemar Norte Leste S.A., bem como o Sindicato dos 

Trabalhadores em Telecomunicações, solicitando informações acerca da época de funcionamento 
do aludido clube, e quais as medidas adotadas para a conservação do imóvel após a desativação do 
mesmo; 

5 — Oficie-se à SEMAM para que apresente a este Núcleo Especializado de Defesa do 
Consumidor cópia da licença ambiental para a construção do clube e da estrada em questão, bem 
como preste informações acerca da fiscalização do local; 

6 — Oficie-se ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil e à Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos — SEMAR, para que apresentem a este Núcleo de Defesa do 
Consumidor os laudos técnicos que apontem as causas do rompimento da estrada e consequentes 
danos às famílias atingidas; 
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7 - Oficie-se ao Núcleo Interdisciplinar de Apoio a Sustentabilidade Ambiental — 
NIASA, da Universidade Federal do Piauí, e ao Instituto Federal do Piauí, solicitando perícia 
acerca das causas do rompimento em questão; 

Art. 2°. NOMEAR o Defensor Público Alessandro Andrade Spindola, para o 
acompanhamento do presente PADAC, podendo determinar as providências que entender 
necessárias, sem prejuízo das providências a serem adotadas por esta Coordenação. 

Cumpra-se. 

Teresina, 08 de abril de 2018. 

ANGELA MARTIN,S?td,tg,----------"RROS: 
SOARES BARRdá-0:,avii.,. ;5E2 ;e'7" -"'=.'4'',F=s°61=- ""' 

i  :„ , 	o .., deste documento 

64392759334 ,. ter2.1.-nzw.; 

ÂNGELA MARTINS SOARES BARROS 
Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor 
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