
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 Este relatório é o resultado dos trabalhos de inspeções, referentes ao triênio 
2015-2017 (primeiro semestre), nas Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPIs) situadas em Fortaleza-CE, conduzidos pelas Promotorias de Justiça da Tutela 

Coletiva do Idoso (17ª e 19ª Promotorias de Justiça Cíveis de Fortaleza), com o 

objetivo central de avaliar, a partir de uma amostra representativa da realidade local, 

as condições concretas a que estão submetidos os idosos da capital cearense que se 

encontram institucionalizados, a efetividade de seus direitos e a adequação das 

instituições de longa permanência às novas exigências do Estatuto do Idoso e 

diplomas legais correlatos. 
 
 Sabe-se que a pirâmide etária brasileira está se modificando ao longo dos anos 

de modo acelerado, especialmente a partir da segunda metade do século XX, de 

forma que a população de idosos - pessoas com idade igual ou superior a 60 anos - 

dobrou nos últimos cinquenta anos, passando de 4%, em 1940, para 8% em 1996. E 

as projeções, segundo o IBGE, indicam o envelhecimento da população em ritmo 

ainda mais acelerado: hoje os cidadãos nessa faixa etária são 13,7% dos brasileiros1. 

Em 2050 os idosos devem ser 29,75% da população, mais numerosos que os 

brasileiros de 0 a 24 anos, que serão 23,6%. No mesmo período, além disso, a 

estimativa é que a vida média do brasileiro será de 81 anos. Observe-se a ilustração 

abaixo2:  
 

 
 

 

 

 

 

                                                
1 Pesquisa ao sítio do IBGE na internet. Estudos e Pesquisa: informação 
demográfica e socioeconômica. Disponível em: 
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf>. Acesso em: 
22.03.2017. 
2 Disponível em: 
<http://rede.novaescolaclube.org.br/sites/default/files/importadas/img/geral/pira
mide-etaria-veja.jpg>. Acesso em: 10.03.2017. 



 
 

 

 

 

 Devido ao aumento da longevidade dessa população cresce a necessidade de 

políticas públicas que cuidem do envelhecimento, o que exige especial atenção estatal 

à qualificação das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s), antes 

chamadas de casas asilares ou asilos. 

 

 A Constituição Federal determina, em seu art. 230, § 1º que “os programas de 
amparo aos idosos serão executados preferencialmente nos seus lares”, 
elegendo a família como local ideal para os cuidados dos idosos. Porém tal dispositivo 

não retira a importância social do acolhimento institucional de longa permanência que 

ocorre frequentemente por ausência de família, por situações de extrema pobreza, ou 

de extrema dependência da pessoa idosa.  

 

 Outrossim, a Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) detalhou o comando 

constitucional citado estipulando parâmetros legais para o acolhimento institucional de 

longa permanência de idosos, outorgando ao Ministério Público as atribuições para 

fiscalizar o serviço de acolhimento ofertado pelas ILPIs.3  

 

 Pelo que se observará da leitura deste relatório, a aprovação do Estatuto do 

Idoso ainda não produziu os efeitos materiais que se espera, todavia, não podemos 

negar os avanços que estão ocorrendo na realidade social dos idosos e, notadamente, 

daqueles que se encontram institucionalizados em ILPIs pública, filantrópicas e 

privadas da capital alencarina, em decorrência do tratamento que passou a ser dado 

pelo Ministério Público a esta matéria, por meio das Promotorias da Tutela Coletiva do 

Idoso. 

 

 Antes do advento da Resolução CPJ/OE nº18/2014, a fiscalização das 

unidades de acolhimento institucional de pessoas idosas e das demais entidades que 

prestam serviço na modalidade acolhimento era realizada difusamente pelas 

Promotorias de Justiça que integram o Núcleo do Idoso e da Pessoa com Deficiência, 

de forma não sistematizada, e, a partir do referido marco normativo, tornou-se 

                                                
3 Art. 52. As entidades governamentais e não-governamentais de 
atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei.  



 
atribuição exclusiva da 17ª e 19ª Promotorias de Justiça Cíveis de Fortaleza. 

 

 No início do ano de 2015, ainda nas discussões preparatórias para as 

inspeções, duas questões nos chamaram muito a atenção: a ausência de dados 

oficiais dos órgãos públicos do Estado do Ceará sobre a parcela da população 

institucionalizada em casas asilares localizadas em Fortaleza, e o fato de que muitas 

dessas entidades funcionavam em instalações inadequadas e de forma 

predominantemente irregular. Na sequência dos trabalhos, a par de informações 

constantes do banco de dados do NUPID/MP-CE, constatamos que haviam à época, 

aproximadamente, 15(quinze) Instituições de Longa Permanência de Idosos em 

funcionamento na capital alencarina. 

 

 Decidimos, como regra, que as Instituições de Longa Permanência de Idosos 

de Fortaleza seriam objetos de visitas ou inspeções sistemáticas e periódicas, as 

quais distribuímos, no primeiro triênio dos respectivos trabalhos, da seguinte maneira: 

1) foram realizadas 19 (dezenove) inspeções de ILPIs no ano de 2015, tendo sido 

visitadas 7(sete) entidades no primeiro semestre e 12 (doze) no segundo; 2) no ano de 

2016, foram feitas 23(vinte e três) inspeções, 11(onze) no primeiro semestre e 12(doze) 

no segundo; e em 2017, foram realizadas 14(catorze) inspeções somente durante o 

primeiro semestre. Observe-se a tabela abaixo: 

 

INSPEÇÕES DE ILPIs – TRIÊNIO 2015-2017 
 1º Semestre 2º Semestre Total 

2015 7 12 19 
2016 11 12 23 
2017 14 --- 14 

Triênio 2015-2017 56 
 

   

 As inspeções realizadas pelo Ministério Público do Ceará contaram com o 

relevante apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, através da Coordenadoria de 

Atividades Técnicas (CAT/CBM-CE), e da Agência de Fiscalização de Fortaleza 

(Agefis), representada pelos fiscais da vigilância sanitária, fundada na compreensão 

comum às instituições envolvidas quanto à necessidade urgente e prioritária de 

avanços na garantia efetiva dos direitos da população institucionalizada. 

 

 Outro importante parceiro do Núcleo da Tutela Coletiva do Idoso nessa frente 



 
de atuação, ao qual prestamos nosso reconhecimento, é o Núcleo de Apoio Técnico 

da Procuradoria-Geral de Justiça (NATEC/PGJ), o qual foi nosso aliado nas visitas e 

prestou inestimável colaboração para atingimento do êxito nas inspeções. 

 
 Passemos a uma análise, por amostragem, do que foi constatado in loco pelo 

Ministério Público durante as inspeções da ILPIs situadas em Fortaleza no referido 

triênio. Selecionamos 4(quatro) entidades para essa explanação, as quais 

representam, através de suas realidades específicas, as transformações ocorridas no 

modelo de abrigamento local. 

 
 1. ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CATARINA LABOURÉ – CASA 
DE NAZARÉ  

 A primeira inspeção ocorreu em 13 de fevereiro de 2015, sendo vistoriada a  
Associação de Assistência Social Catarina Labouré – Casa de Nazaré, entidade 

filantrópica privada de Fortaleza, que atende exclusivamente a população feminina. 

Além de estar regularmente constituída, a ILPI possui inscrição no Conselho Municipal 

do Idoso, contando com objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com o 

Estatuto do Idoso. Sua capacidade é de 41 pessoas, a qual, no dia da visita, estava 

completa. 

 

 A ILPI citada mantém arquivo de anotações, onde constam a data e as 

circunstâncias do atendimento, o nome das idosas e demais dados que possibilitam 

sua identificação e a individualização do atendimento. Verificamos várias situações de 

abandono moral ou material por parte dos familiares das idosas (realidade 

preponderante nas ILPIs pública e privadas de Fortaleza). A estrutura física, a 

dinâmica de atendimento e os recursos humanos verificados enquadravam-se como 

satisfatórios. Entretanto, verificamos que a Casa de Nazaré até aquela data não havia 

passado por inspeção formal pelo Corpo de Bombeiros, para aferição da conformidade 

dos itens de segurança e combate a incêndio do prédio, com a emissão do respectivo 

certificado, o que passou a constar como obrigatório no check-list dos itens exigidos 

na inspeção pelo Ministério Público do Ceará. Finalmente, à época entregamos à 

responsável técnica pela instituição uma cópia da RDV/ANVISA nº 283/2005 para 

conhecimento e adequação às normas aplicáveis. 

 

 A única queixa das internas (novamente, outra realidade comum nas ILPIs) é 

que gostariam que fosse realizado atendimento de saúde individual, pois a maioria 

delas enfrenta problemas de saúde diversos, como mal de Alzheimer, hipertensão, 



 
além de sofrimentos psiquiátricos, na maioria dos casos, dependendo de tratamento 

medicamentoso. 

   

 Considerando que a problemática acima indicada foi recorrente em quase 

todas as inspeções realizadas no primeiro e segundo semestres de 2015, o Ministério 

Público do Estado do Ceará (MPCE), através das 17ª e da 19ª Promotorias de Justiça 

Cível, garantiu o acompanhamento médico dos idosos acolhidos em todas as 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Fortaleza, através de pacto 

firmado com a Coordenação da Saúde do Idoso da Secretaria Municipal da Saúde 

(SMS).  

 

 Ficou definido que equipes de profissionais dos postos de saúde mais próximos 

de cada instituição consultariam os acolhidos nas ILPIs e os incluiriam no sistema de 

saúde, assegurando-lhes o recebimento de medicamentos e o agendamento de 

exames, sem que para tanto fosse necessária a saída da casa asilar. 

 

 A Associação de Assistência Social Catarina Labouré – “Casa de Nazaré” 

firmou acordo formal com o Posto de Saúde Filgueiras Lima; e a Associação de 

Assistência Social Catarina Labouré - “Recanto Sagrado Coração”, com o Posto Dr. 
Luís Costa. As demais ILPIs ficaram em situação análoga, sendo este um dos 
maiores indicadores do progresso das condições das idosas institucionalizadas 
a partir da sistematização das inspeções. 

 
 2. LAR TORRES DE MELO 
 Em 2 de março de 2015 realizamos a inspeção da ILPI Lar Torres de Melo, 

instituição privada, de caráter filantrópico, que atende a população masculina e 

feminina, mantida com recursos provenientes de verbas públicas, doações e 

contribuição dos idosos, com capacidade para atender 240 idosos residentes. 

Entidade fundada em 10 de agosto de 1905. 

 

 Desde a primeira inspeção da aludida ILPI pelo Núcleo da Tutela Coletiva do 

Idoso, ocorrida em 2 de março de 2015, verificamos que a entidade mantém arquivo 

de anotações, onde constam a data e as circunstâncias do atendimento, o nome dos 

idosos e demais dados que possibilitam sua identificação, bem como que a estrutura 

física, a dinâmica de atendimento e os recursos humanos verificados enquadravam-se 

como satisfatórios.  

  



 
 No que concernia às questões prediais, verificamos a necessidade de inspeção 

formal pelo Corpo de Bombeiros, o que culminou, posteriormente, na celebração de 

termo de ajustamento entre a ILPI e o Ministério Público, através da 17ª Promotoria de 

Justiça Cível, para que a entidade compromissária executasse integralmente o Projeto 

de Segurança contra Incêndio, bem como o Memorial Descritivo e de Cálculo 

elaborado por perito técnico engenheiro civil e homologado pela Coordenadoria de 

Atividades Técnicas do CBM-CE. 

 

 Da avaliação da organização interna, observou-se quartos lotados em razão da 

transferência de idosas que estavam acolhidas na Casa de Abrigo Caminho de Emaús. 

No entanto, as condições pareciam satisfatórias, constatando-se, principalmente, a 

prestação de cuidados contínuos aos idosos acamados no local.  

 

  Finalmente, solicitamos da administração da entidade toda a documentação 

apta à qualificação dos idosos com sinais de demência visíveis, e que ainda não 

haviam sido curatelados, para fins de ingresso das interdições judiciais respectivas. 

Para proporcionar os direitos aos idosos em situação de vulnerabilidade, o Ministério 

Público orientou a escolha de um curador do quadro próprio de funcionários do Lar 

Torres de Melo, o qual ficaria responsável por garantir a representação legal de cada 

um deles. 

 

 Cumpre-nos destacar importante conquista da ILPI: recebemos do Diretor da 

ILPI, por ocasião da realização da vistoria realizada no dia 14 de março de 2017, cópia 

do certificado de conformidade nº 80206, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Ceará, atestando a adequação do equipamento aos quesitos aferidos de prevenção e 

combate a incêndio, com formação, inclusive, de brigada de incêndio, cujo certificado 
foi apresentado ao Parquet. 

 

 Destacamos outros avanços efetivos ocorridos na ILPI Lar Torres de Melo 

entre 2015 e 2017: a) a adequação das condições de armazenamento e guarda de 
materiais de gêneros alimentícios, de saúde, de higiene, dentre outros, às 
normas de vigilância sanitária; b) o Ministério Público ajuizou ações de 
interdição necessárias à regularização da situação jurídica de 60(sessenta) 
idosos institucionalizados na casa4; e c) apresentação de prestação de contas 

                                                
4      Disponível para consulta em: < 
http://intranet.mpce.mp.br/asscom/destaquesresultado.asp?icodigo=5230>. 
Acesso em: 05.05.2017. 



 
pública de todas as doações e entradas de recursos em benefício da entidade 
em seu portal na internet, garantindo-se a transparência pública sobre o 
funcionamento financeiro da ILPI.5 

 
 3. ABRIGO DE IDOSOS OLAVO BILAC 
 O Ministério Público realizou inspeções na ILPI pública, de atendimento misto, 

Abrigo de Idosos da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, 

conhecido popularmente como “Abrigo Olavo Bilac” em 9.3.2015, 20.8.2015, 

17.3.2016, 15.9.2016, e 18.04.2017, constatando, desde o primeiro momento, várias 

inadequações graves da ILPI ao que determina o Estatuto do Idoso e normas 
correlatas. 

 

 Ademais, já haviam sido recebidas na Secretaria Executiva das Promotorias do 

Idoso e da Pessoa com Deficiência, várias notícias de que os idosos abrigados na ILPI 

estariam sendo negligenciados pelos funcionários da Instituição, mais especificamente 

quanto a precariedade no fornecimento de alimentos, limpeza, cuidados, serviços 

médicos, de lazer, afora às péssimas condições dos móveis e da própria estrutura do 
prédio, inclusive com infestação de ratos e baratas no local. 

 

 Esclarecemos que além das inspeções a cargo do Parquet, foram realizadas 

na mencionada instituição inspeções pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de 

Bombeiros Militar do Ceará, por meio das quais foram constatadas diversas 

irregularidades, entre elas a ausência de Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Saúde aprovado pela Prefeitura; ausência de pia completa e exclusiva disponível para 

os manipuladores de alimentos; superlotação dos quartos; ausência de monitoramento 

biológico no processo de esterilização; precário armazenamento de medicamentos; 

sala de esterilização sem ventilação; e ausência de extintores. 

   

 Requisitamos, à época, informações ao Conselho Estadual dos Direitos do 

Idoso- CEDI, à direção da Instituição, à Vigilância Sanitária e visita pela equipe do 

NAT/MP/CE, em sede de procedimento administrativo instaurado. Todos os Relatórios 

apontavam problemas na instituição, mormente em virtude de obra de reforma 

realizada no prédio do abrigo. Em razão da complexidade da matéria, foi designada 

                                                
5 Disponível para consulta em: <http://www.lartorresdemelo.org.br/lar-
torres-de-melo/transparencia.html>. Acesso em: 22.03.2017 



 
audiência pública, convidando o Estado do Ceará, através da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social - STDS, e todos os envolvidos com a questão. Antes da 

realização da referida audiência Pública, realizamos uma visita ao Abrigo Público a fim 

de colher depoimentos dos idosos e ter uma impressão da Instituição e promover a 
oitiva da diretora do Abrigo. 

 

 Como resultado prático da audiência pública, foi celebrado entre o Ministério 

Público do Ceará e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) Termo 

de Ajustamento de Conduta, por meio do qual foi concedido à entidade 

compromissária o prazo de 60(sessenta) dias para a retomada das obras de reforma 

da Unidade de Abrigo de Idosos do Estado, com a elaboração de um cronograma de 

execução, bem como o prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias para a adequação da 

Unidade às Resoluções da Diretoria Colegiada ANVISA nº 283/2005 e nº 216, de 15 

de setembro de 2004. 

 

 Transcorridos quase dois anos de assinatura do termo de ajuste de conduta, o 

qual foi pactuado no mês de dezembro de 2013, o Estado do Ceará ainda não havia 

adequado o abrigo público de idosos às normas sanitárias e nem mesmo concluído a 

reforma na estrutura física da Instituição que se arrastava desde o ano de 2010.  

 

 Em 06 de agosto de 2015, foi ajuizada ação de execução com obrigação de 

fazer, consubstanciada em título executivo extrajudicial com pedido de liminar de 

interdição da unidade de Abrigo Público de Idosos da STDS/Ceará. 

 

 O Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública mandou citar o Estado do Ceará para 

cumprir o TAC celebrado. Posteriormente, o Núcleo da Tutela Coletiva do Idoso 

realizou nova Inspeção Ordinária na referida Instituição no dia 20 de agosto de 2015, 

constatando a permanência das irregularidades, apesar de a ILPI ter comprovado o 

requerimento de Registro Sanitário e a aprovação de Projeto Contra Incêndio, sendo a 
última providência posterior à inspeção do Parquet.  

 

 Ressaltamos que as Promotorias de Justiça no Núcleo da Tutela Coletiva do 

Idoso (17ª e 19ª Promotorias de Justiça Cíveis) receberam Notas de Apoio do 



 
Conselho Estadual do Idoso (CEDI) e da Associação Cearense Pró-Idosos (ACEPI) 

pela propositura da Ação Judicial em favor dos idosos abrigados no Abrigo “Olavo 

Bilac”. 

 

 Outrossim, destacamos que o Ministério Público, através da 19ª Promotoria de 

Justiça Cível de Fortaleza, ajuizou, 62 (sessenta e duas) ações civis de interdição de 

idosos institucionalizados na Unidade de Abrigo de Idosos, as quais encontram-se em 

tramitação entre as diversas Varas de Família da Comarca de Fortaleza. Destacamos, 

ainda, que por força da Recomendação nº 03/2013 do Ministério Público foi instituído 

Setor de Curadoria na mencionada ILPI, o qual possui a responsabilidade de 

administrar a gestão dos benefícios percebidos pelos idosos incapazes abrigados na 

instituição.  

 

 Através de pactuação entre MP-CE e Secretaria Municipal de Saúde, o 

atendimento do Abrigo Público Estadual restou vinculado ao Posto de Saúde Ivana de 

Sousa Paes. Ressalte-se que a equipe da Secretaria Municipal de Saúde visitou o 

Abrigo, examinando cada um dos idosos abrigados, ficando incumbida, a partir 

daquele marco, de realizar visitas mensais à citada ILPI. A instituição, outrossim, 

passou a contar com os serviços dos médicos geriatras João Macedo, professor da 

Faculdade de Medicina da UFC, através de convênio UFC/STDS e Bosco Rocha, o 

qual cumpre parte de sua carga horária como servidor da Secretaria de Saúde do 

Estado do Ceará no abrigo público estadual. 

 

 Atualmente, a instituição conta com registro/alvará sanitário e certificado de 

conformidade do Corpo de Bombeiros, inclusive com formação de brigada de incêndio, 

o que denota os imensos avanços estruturais/funcionais realizados. 

 

 4. CASA DE IDOSOS “CAMINHO DE EMAÚS” 

 A Casa de Idosos Caminhos de Emaús, organização privada, fundada no ano 

2005, atuava no bairro Parque Araxá, atendendo à população feminina.  No 

cumprimento do múnus de vistoriar a citada ILPI, deparamo-nos, por ocasião da visita 

realizada em 19 de fevereiro de 2015, com a situação alarmante em que viviam as 

idosas na mencionada casa, sendo que desde 2009, após a instauração do 

procedimento administrativo nº 13/2009, o MPCE vinha acompanhando o caso. Em 



 
2011, uma Recomendação foi expedida para a instituição, solicitando, dentre outras 

medidas, uma proposta de adequação para o funcionamento regular do abrigo. No 

entanto, vistorias realizadas pela Vigilância Sanitária, pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), pelo Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (Creas) e pelo Núcleo de Apoio Técnico do MPCE (NATEC/MP-CE) 

atestaram que a unidade permanecia em uma situação insustentável de 

funcionamento.  

 

 Dessa forma, apesar das reiteradas tentativas de solução extrajudicial para 

adequação do equipamento às normas de vigilância sanitária, prevenção e combate a 

incêndio, dentre outras exigíveis para o bom funcionamento do equipamento, não 

houve outra solução senão o ajuizamento de ação de interdição, em atenção, 

notadamente, ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

 Verificamos, in loco, na data da sobredita inspeção, a existência de situação de 

risco para as idosas institucionalizadas na aludida ILPI, haja vista a precariedade da 

assistência oferecida, consubstanciada, dentre outras coisas, na presença de baratas 

em alguns cômodos do local, inclusive ocasionando odores fortes; bem como 

sujidades diversas, animais domésticos, desorganização e entulhamento de objetos 

nas dependências da casa, além da existência de alimentos estragados. Ademais, as 

próprias idosas nos relataram estar com fome e sede, observando-se certo receio nas 

suas falas, o que denotava alguma forma de intimidação sofrida para não repassarem 

mais informações. 

 

 Dentre outras irregularidades encontradas no abrigo, constavam: pendências 

documentais (alvará de funcionamento, alvará de autorização sanitária, registro no 

Conselho de Assistência Social, alvará do Corpo de Bombeiros, etc); existência de 

apenas quatro funcionários, sem especialidades e contratados sem CTPS para 

serviços gerais e cuidados com os idosos, indistintamente; ausência de atividades 

ocupacionais; ausência de local adaptado para atendimento de saúde; mobiliário em 

excesso e com higienização precária; condições gerais de edificação insatisfatórias; 

reduzido espaço para banho de sol; ausência de um nutricionista para orientar o 

cardápio, inclusive com a constatação de poucos alimentos em estoque na despensa, 

alguns deles com prazo de validade vencido; cozinha não higienizada; automedicação 

indevida e ausência de acompanhamento médico. 



 
 

 Diante de tal situação, o Ministério Público do Estado do Ceará pleiteou liminar 

na ação civil pública nº 0881709-91.2014.8.06.0001 contra o Município de Fortaleza, o 

Governo do Estado e a Casa de Idosos Caminho de Emaús para a interdição da 

unidade. A petição foi protocolada no dia 20 de fevereiro de 2015. Com a medida, as 

24 idosas atendidas no local foram transferidas para outras unidades de acolhimento 

da Capital. 

 

  

 Por conta do que foi exposto, o Juízo da 14ª Vara da Fazenda Pública de 

Fortaleza concedeu a liminar pretendida6, determinando, ainda em 20 de fevereiro de 

2015: a interdição da ILPI e, portanto, a proibição da admissão de mais idosos; 
que o Município e o Governo do Estado transferissem imediatamente todas as 
idosas para um estabelecimento com estrutura e atendimento compatíveis com 
a dignidade humana, concedido o prazo de 20 dias para tanto, a contar da 
decisão judicial; e que a Prefeitura de Fortaleza e o Governo submetessem todas 
as longevas a exames médicos, providenciando a internação hospitalar 
daquelas que estivessem em situação mais grave. 

   

 Tanto a questão da longevidade quanto a do envelhecimento são fenômenos 

que começaram a ganhar relevância política nos últimos vinte anos do século XX. 

Após a Constituição de 1988, diversos tópicos relativos aos direitos das pessoas 

idosas ganharam espaço, com a inserção das ações de assistência social no âmbito 

das políticas públicas. 

 

 No Ceará, e particularmente em Fortaleza, os últimos 40 anos marcaram de 

forma significativa a questão dos idosos em nossa sociedade devido a uma dinâmica 

demográfica resultante da urbanização acelerada e das transformações no modo de 

vida, seja pela redução da fecundidade e do tamanho das famílias, por mudanças em 

sua composição, ou ainda pela crescente presença da mulher no mercado de trabalho. 

 

                                                
6 Disponível para consulta através da página do Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, link < 
http://esaj.tjce.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=01000A3XU0000&processo.foro
=1&uuidCaptcha=sajcaptcha_4fa40d4f2bef4474a835504fa049275d> Consulta em: 
24.03.2017 



 
 O fato é que as pessoas com mais de 60 anos representam uma parcela 

crescente da população da capital, atingindo já cerca de 10% do total, e cada vez mais 

vivem sós ou em pequenas famílias. Observemos a pirâmide demográfica a seguir7: 
 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GRUPOS DE IDADE (E SEXO) – FORTALEZA-CE 
Mais de 100 anos 77 0,0% 0,0% 234 

95 a 99 anos 360 0,0% 0,0% 1.005 
90 a 94 anos 1.176 0,0% 0,1% 2.897 
85 a 89 anos 3.555 0,1% 0,3% 7.210 
80 a 84 anos 6.869 0,3% 0,6% 13.597 
75 a 79 anos 10.210 0,4% 0,7% 17.459 
70 a 74 anos 16.615 0,7% 1,1% 26.272 
65 a 69 anos 22.115 0,9% 1,3% 31.736 
60 a 64 anos 32.432 1,3% 1,8% 43.956 
55 a 59 anos 41.265 1,7% 2,2% 54.353 
50 a 54 anos 53.757 2,2% 2,8% 68.035 
45 a 49 anos 70.819 2,9% 3,5% 85.295 
40 a 44 anos 80.300 3,3% 3,9% 95.071 
35 a 39 anos 84.473 3,4% 4,0% 99.265 
30 a 34 anos 98.011 4,0% 4,5% 111.471 
25 a 29 anos 114.789 4,7% 5,2% 127.373 
20 a 24 anos 120.603 4,9% 5,4% 131.695 
15 a 19 anos 109.550 4,5% 4,7% 114.603 
10 a 14 anos 105.161 4,3% 4,2% 103.344 

5 a 9 anos 89.624 3,7% 3,5% 86.739 
0 a 4 anos 86.157 3,5% 3,4% 82.657 

 Homens Mulheres  
  
 

 Especificamente com relação aos idosos abrigados em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI), sua proporção é pequena no conjunto da população 

idosa do Estado do Ceará, isso considerando os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE – Senso 2010, cujos indicadores apontaram a 

existência de 909.475 pessoas idosas no Estado, o que permite afirmar que 

aproximadamente 1% da população idosa vive em instituições.  

 

 No entanto, essa proporção tende a crescer rapidamente dados os baixos 

níveis de renda de uma grande parcela da população, quando se ampliam as 

                                                
7 Disponível em: 
<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=26&uf=23#topo_
piramide>. Consulta em: 30.03.2017 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  



 
demandas pelo atendimento público nessa área.  

 

 Apesar desse quadro atual e do marco legal representado pela Lei nº 8.842, de 

4.1.1994, regulamentada pelo Decreto-lei nº 5.934/2006, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Idoso e da própria edição do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), os 

quais estabelecem uma gama de serviços, preconizando a manutenção do idoso junto 

a família e a comunidade, destacamos que dos serviços sinalizados apenas dois tipos 

existem atualmente na capital cearense, são eles: serviços de convivência e Instituição 

de Longa Permanência (estadual), os demais serviços continuam inexistentes no 

Estado/Municípios.  

  

 Diante dos fatos urge implantação de novos equipamentos, tais como: Centro-

dia, casa lar e Instituições de Longa Permanência Municipais, este último, inclusive, 

requerido judicialmente pelo Ministério Público do Ceará através da ação civil pública 

nº 0144663-17.2011.8.06.0001 8 , em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública de 

Fortaleza, havendo sido designada audiência para tentativa de conciliação, a ser 

realizada no dia 7 de junho de 2017, às 14:30 horas, ocasião em que a Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome apresentará proposta de acordo para apreciação do 

Ministério Público do Ceará. 

 

 Nessas condições, abre-se espaço para planejar as políticas a serem adotadas, 

reforçar os modelos bem organizados de instituições e encontrar soluções alternativas 

a partir das situações inadequadas detectadas pelos órgãos fiscalizadores.  

 

 A precariedade de oferta desse serviço é constatada pela diminuta 

disponibilidade de vagas das Instituições situadas na capital, o que podemos verificar 

conforme dados constantes na tabela abaixo, na qual pode-se aferir que atualmente, o 

número de vagas disponíveis nas 14(catorze) ILPIs regularmente fiscalizadas pelo 
Parquet – 582 vagas, desconsideradas aquelas existentes nas instituições que serão 

inspecionadas pela primeira vez no ano em curso, não chega nem sequer a 

representar um décimo percentual de toda a população idosa residente em Fortaleza-

CE.  

                                                
8 Disponível para consulta através em < 
http://esaj.tjce.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=010000VRM0000&proce
sso.foro=1&uuidCaptcha=sajcaptcha_a1014874e10b4c8492f492e8e0bfe597>. 
Consulta em: 31.03.2017 



 
 

SITUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS DE FORTALEZA 

Nº ILPI/ENDEREÇO FONE PÚBLICO E-MAIL/SITE CAPACIDADE OCUPAÇÃO CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE 

LICENÇA 
SANITÁRIA 

ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO 

CADASTRO CMDPI 

1 Lar Torres de Melo 
Rua Júlio Pinto 1832 - Jacarecanga 

INSPEÇÃO DIA 14.03.2017 

(85)  
3206-6750  

MISTO www.lartorresdemelo.org.br  221 221 SIM 
29.12.2017 

EM PROCESSO DE 
RENOVAÇÃO 

SIM SIM 

  2 Recanto Sagrado Coração 
Avenida da Universidade 3106 Benfica 

INSPEÇÃO DIA 16.03.2017 

(85) 
3281-4139  

FEMININO aasclfc12@gmail.com  34 34 Aguarda cumprimento de 
TACi 

PENDENTE 
(aguarda certificado de 

conformidade) 

SIM SIM 
005/2016 

 

3 Lar Três Irmãs  
Rua Gustavo Braga 140 – Rodolfo 

Teófilo 
INSPEÇÃO DIA 21.03.2017 

(85)  
3023-3343  

FEMININO Facebook: Lar Três Irmãs 20 20 Aguarda cumprimento de 
TACii 

PENDENTEiii SIM NÃO 
(ILPI notificada) 

4 Liga Evangélica de Assistência Érico 
Mota 

Rua Ildefonso Albano 2400 – Joaquim 
Távora 

INSPEÇÃO DIA 23.03.2017 

(85) 
3226-7897 

 

FEMININO lindcontabil@ 
hotmail.com  

9 7 SIM 
16.03.2018 

PENDENTEiv NÃO 
(entidade notificada)  

NÃO 
(ILPI notificada) 

5 Lar Santa Bárbara 
Rua Napoleão Laureano 360 -  Lagoa 

Redonda 
INSPEÇÃO DIA 03.04.2017 

(85) 
3032-4405/ 

98815-
3157 

MISTO santabarbaralar2017@gmail.co
m 

23 23 SIM 
24.10.2017 

 

SIM 
09.04.2018 

SIM 
09.03.2018 

SIM 

6 Recanto Verde Vida (Volta Vida) 
Rua Raquel Florêncio 301 -  Lagoa 

Redonda 
INSPEÇÃO DIA 06.04.2017 

(85) 
3476-9702/ 
3476-9626 

MISTO www.recantoverdevida.com.br 
 

30 20 
 

SIM 
23.03.2018 

PENDENTEv SIM EM EXPEDIÇÃO 

7 Flor de Lótus 
Rua José Vilar 3200  Aldeota 
INSPEÇÃO DIA 11.04.2017 

(85) 
3013-3200 

MISTO flordelotusivv@gmail.com 18 9 SIM 
13.12.2017 

EM PROCESSO DE 
LICENCIAMENTO 

SIM NÃO 
(ILPI notificada) 

8 Unidade Abrigo Estadual  
Rua Olavo Bilac 1280 – São Gerardo 

INSPEÇÃO DIA 18.04.2017 

(85) 
3101-2732  

MISTO renatinhasalmeida@ 
hotmail.com 

 

100 81 SIM 
15.03.2018 

SIM SIM SIM 
(A SER APRESENTADO) 

9 Abrigo de Idosos São Pedro e Julião 
Eymard 

Rua Amarília Dutra 360 – Maraponga 
INSPEÇÃO DIA 06.03.2017 

(85) 
99994-
9537  

FEMININO NÃO POSSUI  12 6 SIM 
30.03.2017 

SIM 
08.09.2017 

SIM PROTOCOLO 

10 Associação Regional da Caridade São 
Vicente de Paulo 

Rua Antônio Augusto 2346 - Joaquim 
Távora 

INSPEÇÃO DIA 10.03.2017 

(85) 
3226-0232  

FEMININO aicsvpaulo@gmail.com  25 25 Aguarda cumprimento de 
TACvi 

SIM 
17.05.2017 

PENDENTE 
(aguarda certificado de 

conformidade) 

PROTOCOLO 

11 Casa de Nazaré 
Rua Padre João Piamarta 465 - Montese 

INSPEÇÃO DIA 09.03.2017 

(85) 
3494-6164 

FEMININO casadenazarefc@ 
gmail.com  

40 38 Aguarda cumprimento de 
TACvii 

PENDENTE 
(aguarda certificado de 

conformidade) 

PENDENTE 
(aguarda certificado de 

conformidade) 

SIM 
005/2016 

 

12 Lar de Amparo ao Idoso Aconchego de 
Santa Terezinha 

Rua Conselheiro Galvão 329, Parangaba 
INSPEÇÃO DIA 30.03.2017 

(85) 
3495-0642 

FEMININO ilpistaterezinha@gmail.com 26 24 SIM 
Novembro/2017 

SIM 
Fevereiro/2018 

SIM 
 

NÃO 

13 Vertical Assistência 
Rua Francisco Severiano 240 – Lagoa 

Redonda 
INSPEÇÃO DIA 04.04.2017 

(85) 
99730-
2511 

MISTA verticalassistencia@gmail.com 12 12 SIM 
25.11.2017 

SIM 
Protocolo de Renovação 

SIM 
 

PROTOCOLO 

14 Casa do Idoso Recanto Bom Viver 
Rua Professor Miramar da Ponte 909 – 

Henrique Jorge 
INSPEÇÃO DIA 10.04.2017 

(85) 
98744-
8616 

 

MISTA montesinaicontabilidade@ 
hotmail.com  

12 12 NÃOviii 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

 

TOTAL 582 532    



 
  Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, a carência financeira e a falta de moradia são alguns dos 

motivos mais importantes para a busca de uma instituição e o fato de a 

maioria destas serem filantrópicas9.  

 

 

  Nos perfilhamos ao entendimento firmado no Comunicado nº 93 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 10 , referente à 

importância de uma mudança de percepção com relação a residência em 

instituições asilares e que as ILPIs sejam parte da infraestrutura básica 

de qualquer cidade, sem o que o modelo asilar urbano jamais atingirá 

indicadores materiais de adequação às normas de proteção do idoso. 

 

  CONCLUSÃO E AÇÕES PRIORITÁRIAS EM 2017. 

  No ano de 2017, o Centro de Apoio Operacional da Cidadania 

em parceria com as Promotorias da Tutela Coletiva do Idoso (17ª e 19ª 
Promotorias Cíveis de Fortaleza) promoverão workshop para Promotores 

de Justiça da região metropolitana de Fortaleza e do interior do Estado, 

visando a sistematizar e organizar o conteúdo das inspeções técnicas a 

serem realizadas para fiscalizar instituições de longa permanência para 

idosos, na busca da promoção de um intercâmbio de experiências.  

 

  Pode-se dizer, em linhas gerais, que o escopo do referido 

encontro será a identificação coletiva do conteúdo mínimo comum – e o 

lastro jurídico – para a condução das fiscalizações do Ministério Público 

nas instituições de longa permanência para idosos, para consolidar a 

expertise técnica que vem sendo desenvolvida pelo Núcleo da Tutela 

Coletiva do Idoso da Capital, haja vista o pioneirismo dessa atuação, já 
                                                
9  CAMARANO, A. A.; BARBOSA, P. Instituições de Longa Permanência 
para Idosos no Brasil: do que se está falando? In: CAMARANO, A. A.; 
ALCÂNTARA, A. O.; GIACOMIN, K. C. (Org.). Política Nacional do Idoso: 
velhas e novas questões. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. 
10  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Comunicado nº 93. Elaborado pelas 
pesquisadoras Ana Amélia Camarano, Solange Kanso, Juliana Leitão e Mello e Daniele 
Fernandes Carvalho, fruto de estudos que integram o livro Infraestrutura Social e Urbana no 
Brasil: subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas, editado por 
Maria da Piedade Morais e Marco Aurélio Costa. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110524_comunicadoipea93.pdf
>. Acesso em: 30.03.2017 



 
sistematizada desde o ano de 2015. 

 

  Nessa direção, um dos pontos a ser abordado nesse  workshop 

será o conteúdo do Manual de Atuação Funcional do Ministério 
Público nas Instituições de Longa Permanência para Idosos e a 

Resolução nº154, de 13 de dezembro de 2016, editados pelo  Conselho 

Nacional do Ministério Público11 . Cumpre ressaltar que as 17ª e 19ª 

Promotorias de Justiça Cíveis no último dia 27 de março de 2017 

apresentaram o referido Manual para as Instituições de Longa 

Permanência de Idosos de Fortaleza, esclarecendo os principais 

aspectos da publicação12.  

  Outra diretriz presente nas inspeções deste primeiro semestre 

de 2017 foi o cuidado com o controle social dos recursos públicos e 

privados recebidos pelas Instituições de Longa Permanência para Idosos. 

Nesse sentido, foram expedidas recomendações aos dirigentes das 

citadas entidades no escopo da publicização das prestações de contas 

dos respectivos recursos mantenedores do funcionamento dos 

equipamentos, na forma do artigo 54 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso). 

 

  Por fim, reafirmamos o nosso compromisso em trabalhar pelo 

aprimoramento do trabalho de fiscalização das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos -ILPIs a fim de que haja, na cidade de 

Fortaleza  uma efetiva  qualidade dos serviços  prestados nesse setor, 

havendo a observância e cumprimento das normas aplicáveis, sempre 

buscando-se a dignidade das condições de vida da população longeva 

institucionalizada. Esperamos que esse trabalho possa ser um início de 

um percurso onde se buscará por intermédio do Centro de Apoio 

Operacional da Cidadania (CAO CIDADANIA), um levantamento das 

condições gerais de todas as Instituições de Longa Permanência para 

Idosos existentes no Estado Ceará.  

                                                
11 http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/manual-
de-atuacao-funcional.pdf 
12 http://www.mpce.mp.br/2017/03/27/mpce-reune-se-com-abrigos-para-idosos-e-
apresenta-novo-manual-de-fiscalizacao/ 



 
 

MAGDA KATE E SILVA FERREIRA LIMA 
Promotora de Justiça 

19ª Promotoria Cível de Fortaleza 
 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA 
Promotor de Justiça 

17ª Promotoria Cível de Fortaleza



i  Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do 
Ceará e a Associação de Assistência Catarina Labouré, em 15 de junho de 2016, restando 
pactuada adequação pela ILPI compromissária do Projeto de Segurança Contra Incêndio (com 
memorial descritivo e de cálculo) da Casa Recanto do Sagrado Coração até o dia 14 de junho 
de 2017. 
ii Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do 
Ceará e a Associação Casa de Abrigo ao Idoso Três Irmãs, em 19 de outubro de 2016, 
restando pactuada adequação pela ILPI compromissária do Projeto de Segurança Contra 
Incêndio até o dia 18 de junho de 2017. 
iii A Associação Casa de Abrigo ao Idoso Três Irmãs foi notificada pelo Ministério Público, 
através da 17ª Promotoria de Justiça Cível, a regularizar a potabilidade da água e promover a 
imediata dedetização/desensetização da casa onde atualmente funciona o abrigo. A instituição 
informou que, a partir de maio do corrente ano, funcionará em nova sede, localizada na rua 
Joaquim Pimenta 291, Montese, Fortaleza-CE.  
iv A Liga Evangélica de Assistência Érico Mota foi notificada pelo Ministério Público a 
comparecer em audiência a ser realizada no dia 20.04.2017, às 10:00 horas, para firmar termo 
de ajustamento de conduta no escopo da adequação da entidade às normas da Anvisa e 
realização de suas inscrições no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho 
Municipal do Idoso. 
v A ILPI Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida (Abrigo “Verde Vida”) atualmente 
aguarda resolução da questão da adequabilidade da ILPI junto à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Fortaleza, não tendo havido quaisquer autuações da entidade por irregularidades 
em questões sanitárias. Foi concedido prazo para apresentação ao Ministério Público do Ceará 
do alvará sanitário (renovado) do imóvel onde funciona o referido abrigo de idosos. 
vi Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do 
Ceará e a Associação Regional de Caridade São Vicente de Paulo, em 15 de junho de 2016, 
restando pactuada adequação pela ILPI compromissária do Projeto de Segurança Contra 
Incêndio (com memorial descritivo e de cálculo) da citada casa asilar até o dia 14 de junho de 
2017. 
vii Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado do 
Ceará e a Associação de Assistência Catarina Labouré, em 19 de julho de 2016, restando 
pactuada adequação pela ILPI compromissária do Projeto de Segurança Contra Incêndio da 
Casa de Nazaré até o dia 18 de julho de 2017. 
viii  A ILPI Casa do Idoso Recanto Bom Viver aguarda alteração de endereço no contrato 
social para fins de regularização das questões sanitárias (emissão de licença e alvará 
sanitários), de prevenção e combate a incêndio (emissão de certificado de conformidade pelo 
CBM) e realização da inscrição do seu programa no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDPI). 

 



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

UNIDADE INSPECIONADA: CASA DE IDOSOS “CAMINHO DE EMAÚS”



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

UNIDADE INSPECIONADA: LAR TORRES DE MELO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

UNIDADE INSPECIONADA: UNIDADE ABRIGO ESTADUAL
(antes da conclusão da reforma)



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

UNIDADE INSPECIONADA: UNIDADE ABRIGO ESTADUAL
(após reforma)
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