1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência
Tutela Coletiva da Pessoa Idosa
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 3ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA - CEARÁ.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
DISTRIBUIÇÃO

POR

DEPENDÊNCIA

AO

PROCESSO

Nº

0144663-17.2011.8.06.0001 - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FORTALEZA
Nº MP: 08.2021.00292437-9
Requerente: Ministério Público do Estado do Ceará
Requerido: Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes
Requerido: Município de Fortaleza
DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA
(Art. 71 da Lei nº 10.741/2003 e art. 1.048. I, CPC/2015)

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por meio da 1ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência da Comarca de
Fortaleza (CE), através do Promotor de Justiça signatário, com amparo no disposto no art.
129, III, e art. 230, da Constituição Federal, art. 5º, I da Lei nº 7.347/85, arts. 82, 83, § 1 o
da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 25, IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público), Lei Complementar 72/2008, bem como com base no art.
784, IV, do da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), vem, perante Vossa
Excelência, propor a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL,

para

INTERDIÇÃO

DE

INSTITUIÇÃO

DE

LONGA

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de:
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LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES, Pessoa
Jurídica

de

direito

privado,

inscrita

no

CNPJ

nº

42.011.444/0001-72, situada na Rua Plínio Salgado, nº 200,
Bairro Cambeba, Fortaleza/CE, CEP: 60822-230, e-mail:
sérgio_80ricardo@yahoo.com.br, na pessoa de seu representante
legal, Sr. SÉRGIO RICARDO DE SOUSA, brasileiro, portador
do RG nº 94003001723, inscrito no CPF nº 483.966.803-53, com
endereço profissional na Rua Plínio Salgado, nº 200, Bairro
Cambeba, Fortaleza/CE, CEP: 60822-230; e

MUNICÍPIO DE FORTALEZA, Pessoa Jurídica de direito
público, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.605/0001-60, com sede
no Paço Municipal, situada na Rua São José nº 01, Centro,
Fortaleza (CE), na pessoa do Excelentíssimo Prefeito José Sarto
Nogueira Moreira, a ser citado perante a Procuradoria Geral do
Município – PGM, Avenida Dom Luís, 807, Edifício Etevaldo
Nogueira, 10º andar, Meireles, CEP 60160-230, Fortaleza – CE;
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I

-

DA DISTRIBUIÇÃO

POR

DEPENDÊNCIA

AO

PROCESSO

Nº

0144663-17.2011.8.06.0001 - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FORTALEZA

2. Preliminarmente, o Ministério Público do Estado do Ceará vem esclarecer
que a presente Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial guarda estreita
vinculação com a Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela proposta pelo
Ministério Público do Estado do Ceará, em 18 de maio de 2011, em face do Município de
Fortaleza, em que se requer à implantação de Instituições de Longa Permanência para
Idosos nesta capital, registrada sob o nº 0144663-17.2011.8.06.0001, em trâmite na 3ª
Vara da Fazenda Pública de Fortaleza.
3. Nos autos da referida ACP foi firmado Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) em 28 de dezembro de 2017, entre o Ministério Público do Estado do
Ceará e o Município de Fortaleza, por meio do Secretário Municipal do Trabalho,
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (atual SDHDS), para implantação de 07
(sete) Instituições de Longa Permanência para Idosos, a cada dois anos, sendo que a
primeira seria instalada em 2018 e a última em 2030, estando esse instrumento para
homologação judicial nos autos da citada ACP, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública
de Fortaleza, após aquiescência da Procuradoria-Geral do Município, o que não seu deu
até agora.
4. Pelo cronograma estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta
deveriam ser implantadas de imediato as primeiras Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPI) Municipais em 2018 e 2020, com o Município cumprindo o restante
do cronograma de instalação de ILPIs por Regional abaixo descriminado:
2018: Secretaria Executiva Regional I;
2020: Secretaria Executiva Regional II;
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2022: Secretaria Executiva Regional III;
2024: Secretaria Executiva Regional IV;
2026: Secretaria Executiva Regional V;
2028: Secretaria Executiva Regional VI;
2030: Secretaria Executiva Regional do Centro.
5. Mencionado TAC foi divulgado nos veículos de imprensa, ressaltando-se a
imprescindibilidade da implantação das ILPIs municipais, e o impacto a ser
proporcionado às pessoas idosas, tendo em vista a carência de ILPIs privadas, bem como,
a precariedade de algumas instituições particulares1

1

Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2017/12/abrigo-municipal-paraidosos-deve-ser-inaugurado-em-fevereiro.Html. Acesso em 16.06.2021.
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6. Inquestionavelmente, a questão retratada guarda contornos de extrema
gravidade, em decorrência do aumento da expectativa de vida, ante a falta de políticas
públicas destinadas às pessoas idosas, especialmente diante da inexistência de Instituição
de Longa Permanência para Idosos e Centros Dia públicos de gestão do Município de
Fortaleza.
7. A demanda por acolhimento institucional de idosos cresce em todo o país,
principalmente nas cidades maiores, como Fortaleza. Segundo a Organização Mundial da
Saúde – OMS, até 2030, o Brasil terá a 5ª população mais idosa do mundo, em
decorrência do acentuado aumento da expectativa de vida, e que por consectário lógico,
referido aumento precisa ser acompanhado por políticas públicas voltadas ao público
idoso, especialmente aqueles residentes em ILPIs:2. Nesse mesmo sentido, Estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA.3
"Sempre vão existir idosos totalmente dependentes, com carência de
renda, que não constituíram família ou vivem uma situação familiar
conflituosa, ou seja, que precisarão de um abrigo e de cuidados não
familiares. O pertencimento a uma instituição pode representar uma
alternativa de amparo, proteção e segurança. Portanto, é importante
que, entre outros fatores, haja uma mudança de percepção com
relação a residência em instituições e que as ILPIs sejam parte da
infraestrutura básica de qualquer cidade".

8. Na cidade de Fortaleza há apenas uma ILPI Pública, qual seja, a Unidade
de Abrigo Estadual Olavo Bilac, que tem como capacidade máxima 75 vagas, e que
:

Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/em-2030-brasil-tera-a-quinta-populacao-maisidosa-domundo/#:~:text=Nas%20pr%C3%B3ximas%20d%C3%A9cadas%2C%20a%20popula%C3%A7%C3%A3
o,maior%20popula%C3%A7%C3%A3o%20idosa%20do%20mundo. Acesso em 27.10.2021.
.
Disponível
emhttps://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110524_comunicadoipea93.Pdf
acessadoem 03.02.2021.
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atualmente, conforme levantamento do Ministério Público, está com a capacidade
máxima atendida, tendo inúmeras pessoas idosas na fila de espera para ser
institucionalizada no equipamento.
9. Desta feita, o Município de Fortaleza tem se valido dos serviços do Lar
Torres de Melo, de natureza filantrópica, que possui limite máximo de 200 longevos, e
que comumente está com as vagas preenchidas em virtude da elevada procura, e por a
instituição receber pessoas idosas de todos os graus de dependência. Salienta-se que
atualmente, o Lar Torres de Melo, ILPI com maior capacidade de Fortaleza, não está
admitindo idosos com grau de dependência II e III, que requeiram assistência em
todas as atividades para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo, o que
compromete ainda mais as pessoas idosas que estão em situação de risco e/ou não
possuem recursos para arcar com uma ILPI privada, e que precisam de acolhimento.
10. A conclusão que chegamos é que diante da ausência do Município de
Fortaleza na formulação de políticas públicas e prioridades destinadas a implantação
instituições de longa permanência para idosos, houve a implementação de ILPIs pela
iniciativa privada, a qual em significativa parte não presta serviços adequados aos idosos,
dentre as quais está a ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES, que não
possui condições mínimas de continuar em atividade.
11. Desta forma, considerando que o Ministério Público e o Município de
Fortaleza, estão respectivamente, nos polos ativo e passivo da demanda, bem como, que a
causa de pedir, reflete a questão tratada nos autos da ACP nº 0144663-17.2011.8.06.0001,
em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, verifica-se a conexão das ações,
vejamos o que diz o Código de Processo Civil, em seu art. 55 4:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
4

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.Htm. Acesso em
28.10.2021.
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conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa
ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

12. Além disso, o novo diploma processual civil preceitua que as causas que
se relacionem por conexão com outra ação proposta, devem ser distribuídas por
dependência, in verbis:
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer
natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já
ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for
reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou
que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º ,
ao juízo prevento.
Parágrafo único. Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou
outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício,
mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Grifou-se.

13. Desta forma, resta inquestionável a relação existente entre a presente ação
de execução de título executivo extrajudicial com a ação civil pública para cumprimento
de obrigação de fazer também proposta pelo Ministério Público Estadual, o que demanda
a distribuição por dependência da presente inicial. A inação do Município de Fortaleza
em ofertar uma política pública de abrigamento (ILPIs) de idosos dependentes e
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vulneráveis favorece a proliferação de abrigos (ILPIs) precárias e até mesmo
clandestinas.

II – DOS FATOS

14. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 1ª Promotoria de
Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, com atribuição na Tutela
Coletiva

da

Pessoa

Idosa,

instaurou

o

Procedimento

Administrativo

nº

09.2021.00001193-1, em 20 de janeiro de 2021, com a finalidade de fiscalizar a
Instituição de Longa Permanência para Idosos gerida pelo Sr. Francisco Walder Cabral,
que funcionava, inicialmente, na Rua São João Del Rey, nº 375, Bairro Edson Queiroz,
Fortaleza.
15. Diante da necessidade da fiscalização da ILPI, foi requisitada a inspeção a
instituição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e pela Agência de
Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), bem como, foi solicitada a visita técnica do Núcleo
de Apoio Técnico do Ministério Público (NATEC) à ILPI, para aferir as condições que os
idosos institucionalizados estão submetidos.
16. Em 09 de fevereiro de 2021, o responsável pela instituição, o Sr.
Francisco Walder, informou que a ILPI iria funcionar na Rua Margarida Queiroz, 1060,
Cidade dos Funcionários, Fortaleza/CE, ademais, salientou que efetivou o contato com os
familiares das 13 (treze) pessoas idosas institucionalizadas, os quais concordaram com a
transferência.
17. Posteriormente, em 06 de abril de 2021, o Sr. Sérgio Ricardo de Sousa,
atual responsável pela ILPI, efetuou contato via aplicativo Whatsapp com esta Promotoria
de Justiça, e informou que em março de 2021, as pessoas idosas que estavam
institucionalizadas na ILPI do Sr. Walder Alves Cabral, foram transferidas para outro
9
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imóvel na rua Plínio Salgado, n° 200, bairro Cambeba, Fortaleza/CE, que é o
endereço atual da ILPI.
18. Nessa comunicação, o Sr. Sérgio afirmou que trabalhava na ILPI do
Sr. Walder Alves Cabral, mas em virtude de atritos e divergências quanto a administração
da instituição, bem como acerca dos cuidados dos idosos, rompeu o vínculo de trabalho
com o Sr. Walder, e promoveu a transferência dos longevos para outro imóvel, que está
sob a responsabilidade do declarante, funcionando agora como Lar de Idosos Nancy
Bezerra Guedes. Ademais, o Sr. Sérgio também encaminhou a relação completa das 11
(onze) pessoas idosas que foram transferidas.
19. Diante dessas informações expostas, foi requisitado a fiscalização no novo
endereço ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e a Agência de Fiscalização
de Fortaleza (AGEFIS), bem como, foi solicitado a visita da Assistente Social do NUPID
à ILPI Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes.
20. Em 20 de abril de 2021, houve a apresentação da cópia do Boletim de
Ocorrência pela Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência, o qual o Sr.
Sérgio narra que o Sr. Francisco Walder se apropriou do cartão do idoso Francisco da
Silva Santos, como garantia de uma dívida que a Sra. Vera, irmã e ex-sócia de Walder,
teria com ele e que só iria entregar após o pagamento da dívida. Diante do exposto, foi
designada audiência virtual para o dia 29 de abril de 2021, a fim de esclarecimentos.
21. Conforme termo de audiência em anexo, onde a Sra. Francisca Veralúcia
Alves Cabral e o Sr. Sérgio Ricardo de Sousa participaram, foi declarado pela Sra.
Francisca Veralúcia, que aconteceram diversos incidentes na ILPI gerida pelo seu
irmão Walder Cabral, como acidentes com alguns idosos, racionamento e inadequação da
alimentação, e que diante de tais fatos decidiu romper o vínculo com seu irmão, e que os
familiares dos longevos não quiseram que as pessoas idosas permanecessem no local
mantido pelo Sr. Walder. Além disso, informou que a ILPI Nancy Bezerra Guedes não
possui nenhum documento legal, e que a contadora estava providenciando a parte
10
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burocrática, e por fim, afirmou que está somente orientando o Sérgio nesse início de
trabalho, não sendo nem funcionária e nem sócia.
22. Ao final da audiência, foi determinado que o Sr. Sérgio encaminhasse os
documentos essenciais para o funcionamento regular da ILPI, bem como, foi designada
uma nova audiência para fins de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta.
23. Em audiência realizada aos 06 de Maio de 2021, foi firmado Termo de
Ajustamento de Conduta com a ILPI Lar de Idosos Nancy Bezerra Gomes, representado
no compromisso por seu proprietário, Sr. Sérgio Ricardo de Sousa, com o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), representado pelo Tenente-Coronel
Joel de Abreu Nobre, com a Célula de Vigilância Sanitária do Município de Fortaleza
(CEVISA), representada pela Gerente Eline Saraiva Silveira Araújo, com a Agência de
Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS), representada pela Assessora Patrícia Martins
Silveira Furlanetti, e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza
(CMDPI), representado pelo Presidente José Juca de Mesquita Paiva.
24. Referido Termo de Ajustamento de Conduta, foi celebrado no intuito de
encontrar a forma mais efetiva de solucionar de forma extrajudicial as irregularidades da
ILPI Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes, pelo que foram estabelecidas diversas
cláusulas a serem cumpridas no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar da
assinatura do TAC. Em suma, as principais cláusulas pactuadas foram:

CLÁUSULA 1ª. O COMPROMISSADO compromete-se, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do presente termo a:
a) adequar a ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES,
localizada

na

Rua Plínio Salgado, nº 200, Bairro Cambeba,

Fortaleza/CE às normas constantes na Resolução da Diretoria
Colegiada nº 283/2005 da ANVISA;
b) adotar as providências cabíveis para que a instituição LAR DE
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IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES apresente à 15ª Promotoria de
Justiça de Fortaleza o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,
Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros, Alvará de
Funcionamento, Licença Sanitária, e inscrição no CMDPI, bem como
renovar os licenciamentos e inscrições que porventura expirarem o
prazo no decorrer deste procedimento.
CLÁUSULA 2ª. O 1º COMPROMISSADO deverá comunicar a este
Órgão de Execução sobre a emissão pelos órgãos competentes de
qualquer documento requisitado na cláusula 1ª deste Termo de
Ajustamento de conduta.
CLÁUSULA 8ª. O descumprimento deste Termo de Ajustamento de
Conduta sujeitará a Instituição de Longa Permanência para Idosos LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES e aos seus
responsáveis, pessoalmente, às seguintes sanções:
I - Pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas acima, a multa será
de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada dia de atraso/mora, sem
prejuízo da adoção das medidas pertinentes previstas no art. 55 da Lei
nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
II - Antes da aplicação das multas de que trata esta cláusula, o 1º
COMPROMISSADO, na pessoa de seu Presidente, será notificado, por
qualquer meio válido, incluindo correspondência emitida mediante
Aviso de Recebimento – AR pelos Correios e/ou por e-mail, para
justificar ao COMPROMITENTE, no prazo de 72h, os motivos do
descumprimento de qualquer termo desta avença e que, na ausência,
tornam os termos aqui avençados exigíveis e executáveis de forma
imediata;
III - O 1º COMPROMISSADO, na excepcional hipótese de
descumprimento

do

ora

avençado,

e

buscando

suspender

a

obrigatoriedade da multa prevista nesta cláusula I, deverá cessar as
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atividades da ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES
caso persista a situação de não dispor de um imóvel adequado/seguro
para abrigar os idosos, devendo comunicar às famílias dos residentes
e/ou ao Município de Fortaleza/CE (executor municipal da política
pública do idoso) com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a fim
de que providenciem lugar adequado/seguro para todos os longevos.
CLÁUSULA 10ª. O compromisso assumido neste Termo de
Ajustamento de Conduta será exigível a partir da data de sua
assinatura, até a plena execução do referimento ajustamento de
conduta, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer
eventos futuros imputáveis a omissão do 1º COMPROMISSADO.

25. Conforme o TAC firmado, a ILPI se comprometeu a apresentar à
Promotoria de Justiça, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros, Alvará de
Funcionamento, Licença Sanitária, e inscrição no CMDPI, bem como renovar os
licenciamentos e inscrições que porventura expirarem o prazo no decorrer deste
procedimento.
26. No TAC, o Corpo de Bombeiros ficou com a atribuição de dar prioridade
na tramitação na análise do pedido de certificado de conformidade e da respectiva
expedição do documento.
27. Além disso, com o acordo estabelecido, a Célula de Vigilância Sanitária
do Município de Fortaleza comprometeu-se a conceder, no âmbito do setor competente,
prioridade na tramitação na análise do pedido da Licença Sanitária e da respectiva
expedição do certificado à ILPI.
28. Por fim, a AGEFIS daria prioridade ao pedido de registro sanitário
formulado pela instituição, providenciando a fiscalização na instituição, remetendo o
respectivo processo com conclusões à Célula de Vigilância Sanitária de Fortaleza para os
devidos fins legais.
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29. Ao final do documento, foi inserida cláusula de que na hipótese de
descumprimento de qualquer cláusula do Termo de Ajustamento de Conduta
firmado por parte do Espaço de Bem Estar Socorro Oliveira acarretará multa de R$ 500
por cada dia de atraso, sem prejuízo da adoção das medidas pertinentes previstas no
artigo 55 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).
30. No decorrer do procedimento extrajudicial, a Assistente Social do Núcleo
do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MPCE, apresentou relatório social da ILPI
Nancy Bezerra Guedes, datado de 23/07/2021, expondo o serviço precário prestado às
pessoas idosas institucionalizadas, apresentando inadequações físicas, estruturais e
organizacionais, necessitando também melhorar as demandas assistenciais e os processos
gerenciais. Além disso, foi informado que na ILPI há contratação de funcionário sem a
devida formação de cuidador e a ausência de um responsável técnico, e de um funcionário
específico para a limpeza. Por fim, foi verificado que a ILPI foi fiscalizada pela AGEFIS,
onde foi autuada em 46 tipos de infrações, tendo um prazo para isso ser solucionado.
31. Em agosto de 2021, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS),
apresentou relatório de fiscalização realizada em 18 de maio de 2021, referente a ILPI
Lar de Idoso Nancy Bezerra Guedes, onde foi concluído que a instituição encontra-se
funcionando sem alvará de funcionamento e licença sanitária, e que também foi
constatado que a ILPI necessita de diversas adequações conforme a legislação sanitária
determina, pelo que a AGEFIS concedeu um prazo de 168 (cento e sessenta e oito) dias
para a ILPI regularizar as pendências, conforme estabelecido no TAC assinado entre a
instituição e o Ministério Público do Ceará (vide conclusão do relatório às fls. 204).
32. Mais adiante, em cumprimento ao art. 52 do Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/2003), bem como, ao disposto na Resolução nº 154/2016 do CNMP, a 1ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência designou inspeção
virtual na ILPI Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes, a qual não foi realizada em virtude
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do proprietário da instituição, o Sr. Sérgio, não ter conseguido participar do ato virtual,
alegando dificuldade de acesso a plataforma da audiência. Diante disso, foi designada a
inspeção presencial para o dia 18/10/2021.
33. Na inspeção presencial realizada no dia 18/10/2021, foi observado,
inicialmente, que o prazo limite do Termo de Ajustamento de Conduta era o dia
05/11/2021, para que a instituição apresentasse todos os documentos que foram
solicitados no referido Termo, que são: o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; o
Certificado de Conformidade; o Alvará de Funcionamento; a Licença Sanitária; e a
inscrição no CMDPI. Além disso, foram verificadas diversas irregularidades, conforme se
vê do Relatório de Inspeção:

I - EQUIPE TÉCNICA
1. Ministério Público do Estado do Ceará:
- Promotor de Justiça: Alexandre de Oliveira Alcântara.
- Assessor Jurídico: Lucas Nonato Marques.
- Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público: Patrícia Paz Bezerra
Alves, Psicóloga - CRP 11/06831.
- Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público: Ana Margareth
Araújo Viana, Assistente Social – CRESS 3320.
- Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público: Tatiane Farias de
Melo Morais, Assistente Social – CRESS 4299.
2. Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará:
- Tenente Ronaldo.
3. Agência de Fiscalização de Fortaleza:
- Agente de Fiscalização: Jocinete Santos Domingos.
- Agente de Fiscalização: Adna de Araújo Silva.
- Agente de Fiscalização: Gardênia Sena de Santana.
- Agente de Fiscalização: Kamilla Angélica Guedes de Vasconcelos.
4. Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes:
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- Sérgio Ricardo de Sousa – Sócio/Proprietário da ILPI.
- Elaine Araújo Guedes – Sócia/Proprietária da ILPI.
II – QUESITOS EXIGIDOS – CHECK-LIST BÁSICO DO
EQUIPAMENTO
5. Certificado de Conformidade: Não possui.
6. Alvará de Funcionamento: Não possui.
7. Licença Sanitária: Não possui.
8. Inscrição perante o CMDPI: Não possui.
III – OBSERVAÇÕES GERAIS
9. O Ministério Público realizou inspeção presencial a ILPI Lar de
Idosos Nancy Bezerra Guedes, em virtude do Sr. Sergio Ricardo de
Sousa não ter conseguido participar da inspeção virtual no dia
08.10.2021, conforme consignado no termo de audiência de fls.
195/196.
10. Referida ILPI firmou com o Ministério Público, o CBMCE, a
CEVISA, a AGEFIS e o CMDPI, o Termo de Ajustamento de Conduta
nº 0011/2020/15ª PmJFOR, em 06.05.2020, tendo como prazo limite o
dia 05.11.2021, para que a instituição apresente o Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica, o Certificado de Conformidade, o Alvará de
Funcionamento, a Licença Sanitária e a inscrição no CMDPI.
11. Apesar do exíguo prazo restante para o cumprimento do referido
TAC e decorridos quase seis meses de sua celebração, a ILPI
apresentou apenas o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
12. Na inspeção, o Corpo de Bombeiros notificou o responsável legal
pela edificação para que no prazo de 72 horas, adeque o referido
estabelecimento às normas de segurança contra incêndio e pânico,
considerando que foi constatada a não conformidade com a legislação
vigente nos seguintes itens:
12.1. Ausência do certificado de conformidade;
12.2. Ausência de extintores;
12.3. Ausência de iluminação de emergência.
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13. Na diligência, o Núcleo de Apoio Técnico - NATEC, verificou
alimentos com prazo de validade expirados, impróprios para o
consumo, bem como, espaços desorganizados.
14. Por sua vez, a Agência de Fiscalização de Fortaleza lavrou o Auto
de Infração nº 0134830, onde apontou que a ILPI encontra-se
funcionando com suas instalações físicas em má condições de
habitalidade,

higiene,

salubridade

e

segurança.

A

AGEFIS

fundamentou o auto de infração no art. 21 da RDC da Anvisa nº 502 de
27/05/2021 c/c inciso III, XXIX do art. 3ª da Lei Municipal nº 8.222 de
28/12/1998.
15. Por fim, referido órgão municipal de fiscalização notificou a ILPI
para que apresente defesa por escrito em uma das unidades da Agência
de Fiscalização de Fortaleza, no prazo de 15 dias, a contar da data da
fiscalização.
16. Pelo Ministério Público, em relação ao aspecto documental, foi
verificado que a instituição de longa permanência não apresentou o
certificado de conformidade, o alvará de funcionamento, a licença
sanitária e a inscrição perante o Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa de Fortaleza.
17. No que se refere ao quadro de recursos humanos, foi constatado a
extrema defasagem dos profissionais com formação específica da
instituição, a qual não possui profissionais sequer para atividades de
lazer, nem profissionais para o desenvolvimento de atividades de
educação permanente na área de gerontologia, com objetivo de
aprimorar tecnicamente os recursos humanos envolvidos na prestação
de serviços aos idosos, conforme art. 18 da Resolução nº 502/2021 5 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
18. Em relação a estrutura física, a Instituição de Longa Permanência
para Idosos não oferece instalações em condições de habitabilidade,
5

Disponível
em:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-rdc-n-502-de-27-de-maiode-2021-323003775. Acesso em 07.10.2021.
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higiene, salubridade, segurança, aptas a garantir a acessibilidade a
todas as pessoas idosas, havendo ausência de áreas para lazer, oficinas,
reuniões, atendimento individualizado.
19. Considerando todo o exposto, o Ministério Público determinou que
a ILPI Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes apresente cópias dos
seguintes documentos: a) protocolo do pedido do certificado de
conformidade, alvará de funcionamento, licença sanitária e inscrição no
CMDPI; b) relação das pessoas idosas institucionalizadas, com
especificação do grau de dependência, bem como, os contatos dos
respectivos familiares; c) relação dos idosos com processo de curatela;
d)

relação

dos

cuidadores

com

respectivos

certificados;

e)

comprovação de higienização dos reservatórios de água e controle de
pragas e vetores e cópia da licença sanitária da prestadora de serviço; f)
regimento interno, contrato social, aditivos, plano de atenção integral a
saúde do idoso, plano de trabalho, prontuário individualizado, plano
individual de atendimento e eventos sentinelas; g) relação de todos os
funcionários, bem como, dos profissionais com formação específica e
respectivo registro.
20. Envio de cópia do Relatório de Inspeção a Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Ceará, conforme previsto na
Resolução nº 154/20166 do Conselho Nacional do Ministério Público.
21. Requisite-se com cópia deste termo de inspeção, a abertura de
inquérito policial a Delegacia de Proteção a Pessoa Idosa e à Pessoa
com Deficiência, a fim de apurar o cometimento de possíveis delitos
tipificados na Lei nº 10.741/2003.
22. Aguarde-se o relatório do NATEC e da AGEFIS para propositura
de possível Ação Civil Pública.
23. É o Relatório de Inspeção.

6

Disponível
29.09.2021.

em:

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/normas/RESOLUO_154.Pdf.

Acesso

em

18
Rua Lourenço Feitosa, 90, José Bonifacio, Fortaleza-CE - CEP 60055-500
Tel: 3252 – 6603 / E-mail: 15prom.fortaleza@mpce.mp.br

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALCANTARA. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpce.mp.br, informe o processo
08.2021.00292437-9 e o código 78F13F.

fls. 18

1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência
Tutela Coletiva da Pessoa Idosa
34. No ato da inspeção, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS)
lavrou o AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0134830, afirmando que a ILPI encontra-se
funcionando com suas instalações físicas em má condições de habitalidade, higiene,
salubridade e segurança, vejamos a integra do documento:
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35. No mesmo sentido, num cenário flagrante de irregularidade da instituição,
o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará enviou o Ofício Nº 360/2021 –
CEP/CBMCE:
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36. Em 05 de novembro de 2021, decorreu o prazo legal para
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 06 de maio de
2021, e por esse motivo, a ILPI foi oficiada para apresentar a documentação exigida
na Cláusula 1ª do referido TAC.
37. Em resposta, a ILPI se limitou a informar que está passando por
mudanças e que estão se empenhando para regularizar a instituição, pelo que solicitou a
prorrogação do prazo do Termo de Ajustamento de Conduta, o que não deve ser deferido
em razão da situação de perigo iminente e da vulnerabilidade sócio-sanitária decorrente
das condutas omissas e da má gestão do responsável da instituição.
38. Registre-se que a ILPI, em sua resposta, não mencionou que
comunicou aos familiares dos idosos, nem ao Município de Fortaleza, a situação de
não ter cumprido o TAC celebrado com o Ministério Público, bem como, não
apontou um imóvel adequado para abrigar as pessoas idosas institucionalizadas,
infringindo a Cláusula 8ª, III, do Termo de Ajustamento de Conduta, vejamos:
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39. O NATEC (Núcleo de Apoio Técnico do MP), apresentou o Relatório de
Visita Psicossocial, onde concluiu que a ILPI possui condições inadequadas para a
institucionalização de pessoas idosas, além da falta de profissionais para desenvolvimento
de trabalhos com esse público vulnerável, conforme relatório em anexo.
40. Atualmente, conforme as informações constantes no Relatório de
Inspeção deste Órgão de Execução, a ILPI Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes tem
capacidade máxima para 20 (vinte) residentes, sendo que na data de 18/10/2021, estava
com 15 (quinze) residentes, sendo 5 (cinco) homens e 10 (dez) mulheres.
41. Em suma, nos relatórios elaborados pelo Núcleo de Apoio Técnico do
Ministério Público, da Assistente Social do Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com
Deficiência do MPCE, da Agência de Fiscalização de Fortaleza, do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Ceará, bem como, o relatório de inspeção realizado pela 1ª
Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, no decorrer do
Procedimento Administrativo, constatou-se que a interdição do abrigo, é providência
indispensável e urgente.

III - DA PRECARIEDADE DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS E
PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA DA ILPI

42. O art. 48, I, da Lei nº 10.741/20037 (Estatuto do Idoso) determina que as
entidades de atendimento às pessoas idosas são responsáveis pela manutenção das
próprias unidades, devendo oferecer instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, bem como, manter no quadro de pessoal
profissionais com formação específica, consoante o art. 50, XVII do referido Estatuto.
7

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.Htm. Acesso em 10.11.2021.
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43. Na mesma linha, a Resolução Nº 502, de 27 de maio de 2021 da
ANVISA, constitui norma a ser cumprida pelas ILPIs, as quais são obrigadas a se adequar
à legislação, superando argumentos de ausência de recursos ou finalidade de caridade,
pelo que devem prestar serviços com qualidade e garantia dos direitos da pessoa idosa.
44. Nesse cenário, o art. 16 da referida RDC estabelece que a Instituição de
Longa Permanência para Idosos deve apresentar quadro recursos humanos, com vínculo
formal de trabalho, que garantam a realização das atividades prestadas às pessoas idosas
institucionalizadas, devendo a ILPI ter profissionais, para as áreas de lazer, limpeza,
alimentação, lavanderia, além de deve realizar atividades de educação permanente na área
de gerontologia, com objetivo de aprimorar tecnicamente os recursos humanos
envolvidos na prestação de serviços aos idosos.
45. No presente caso, a ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA
GUEDES carece de quadro de recursos humanos, bem como, e principalmente de
profissionais com formação específica na área gerontológica, não havendo sequer
enfermeiro, terapeuta ocupacional, dentre outros, para desenvolver atividades cognitivas e
motoras aos longevos residentes no equipamento, conforme constatado no Relatório de
Inspeção desta Promotoria de Justiça, bem como, nos relatórios do Núcleo de Apoio
técnico do Ministério Público (NATEC), da Assistente Social do Núcleo do Idoso e da
Pessoa com Deficiência do MPCE e da Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS).
46. Nessa linha, sobre a importância da ILPI possuir qualificado quadro de
recursos humanos, vejamos trecho do "Manual de Atuação Funcional - O Ministério
Público na Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos 8":
Por fim, considerando que a institucionalização não deve se resumir ao
acolhimento, senão proporcionar condições de autorrealização e
envelhecimento ativo de seus residentes, é importante averiguar se a
8

Disponível em
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ILPI promove, realiza ou apoia atividades de capacitação de sua equipe
técnica e recursos humanos em geral, nas diversas áreas do
conhecimento relacionadas ao envelhecimento, observando como
ocorre o processo de qualificação de pessoal dentro da rotina
administrativa da instituição e quais atividades proporciona aos idosos,
visando permitir-lhes a autonomia e o desenvolvimento de suas
aptidões e gostos pessoais. Afinal, a contínua capacitação sofistica o
serviço de acolhimento prestado no local, qualificando os diversos
aspectos do cuidado no trato com os residentes e a compreensão das
características do envelhecimento como processo natural. Com efeito,
não se pode perder de vista a imperiosa necessidade de averiguar se a
ILPI garante que a pessoa idosa institucionalizada garanta seu direito
de ir e vir, trabalhar, socializar, escolher suas roupas e comidas, claro,
se nenhuma incapacidade civil repousar sobre si.

47. Desta feita, além da ausência de qualquer documentação legal necessário
ao regular funcionamento da ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES,
referida instituição não possui quadro de recursos humanos e de profissionais com
formação específica, descumprindo o Estatuto do Idoso e a Resolução Nº 502, de 27 de
maio de 2021 da ANVISA, pelo que reforça a necessidade de imediata interdição do
estabelecimento.
48. Diante desse cenário, não há dúvidas de que houve descumprimento do
termo de ajustamento de conduta firmado, pelo que o Ministério Público do Estado do
Ceará vem promover a presente Execução, pois imprescindível para que seja determinada
a INTERDIÇÃO da ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES, devendo o
Município de Fortaleza providenciar a imediata transferência dos residentes para lugar
adequado/seguro que atenda às exigências legais.
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IV - DO ATUAL CONTEXTO PANDÊMICO - PANDEMIA DE COVID-19

49. Em 2020, foi descoberta uma nova espécie de doença respiratória aguda
grave, denominada, posteriormente, como Coronavírus COVID-19, que tem como
principal grupo de risco, idosos e pessoas com algum tipo de comorbidade.
50. Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS), constatando a
gravidade da doença, declarou no dia 30 de janeiro de 2020, em Genebra, na Suíça, que o
surto do novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional,9 e que mais adiante, em 11 de março de 2020 a referida instituição declarou
a Pandemia do COVID-19, doença causada pelo Novo Coronavírus.
51. Nessa toada, a população idosa e pessoas com comorbidade tem sido a de
maior vulnerabilidade a Pandemia do Coronavírus com a consequente evolução para
óbito, risco existente para aqueles idosos e grupos de risco que frequentam/residem em
entidades de atendimento.
52. Saliente-se ainda, que a realidade do Estado do Ceará e do Município de
Fortaleza é extremamente preocupante, tendo em vista o elevado número de casos e
mortes já constatados e aqueles que ainda estão pendentes de confirmação, conforme
dados Boletim Epidemiológico do Estado do Ceará. 10
53. Por derradeiro, devem ser adotadas todas as medidas para prevenção de
contágio do COVID-19, impondo-se o fechamento da ILPI LAR DE IDOSOS NANCY
BEZERRA GUEDES, por não dispor de estrutura adequada para atender os residentes,
haja vista não garantir a incolumidade física e a salvaguarda da saúde dos residentes, na
9

Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6100:omsdeclara-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-em-relacao-a-novocoronavirus&Itemid=812 – acesso em 16.12.2020.
10
Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/BOLETIM_COVID_N32_20211810.pdf - 27.10.2021.
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atual conjuntura da pandemia, o que pode acarretar a morte.
54. Diante desse cenário, não há dúvidas de que houve descumprimento
integral do termo de ajustamento de conduta firmado, pelo que o Ministério Público do
Estado do Ceará vem promover a presente Execução, pois imprescindível para que seja
determinada a interdição da ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES,
devendo o MUNICÍPIO DE FORTALEZA providenciar a imediata transferência
dos residentes para lugar adequado/seguro que atenda às exigências legais.

V - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

55. O Ministério Público Estadual no uso de suas atribuições que o texto
constitucional lhe confere, possui legitimidade para zelar pelo efetivo respeito dos
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; ao mesmo tempo,
assegura, como função institucional, a promoção da ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos
(artigos 127 e 129, II e III, Constituição federal)11:
Constituição Federal de 1988
Art. 127 - 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.”
(...)
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
(...)
11

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.Htm – acesso em
16.12.2020.
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II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços
de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição,
promovendo as medidas necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos; grifou-se.

56. A Legitimidade Ministerial é corroborada ainda pela Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público (Lei nº 8.625/93), Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) e pelo Estatuto
do Idoso (Lei nº 10.741/2003), vejamos:
Lei n.º 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 12
Art. 25 - Além das funções previstas nas Constituições Federal e
Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao
Ministério Público:
(...)
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos,
coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;” grifou-se.
Lei nº 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública13
Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais
causados: (*Artigo, "caput", com redação dada pela Lei nº 8.884, de
11/06/1994 (DOU de 13/06/1994, em vigor desde a publicação).
(...)
IIV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo ;”
12
13

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.Htm – acesso em 16.12.2020.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.Htm – acesso em 16.12.2020.
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Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar:
I - o Ministério Público; grifou-se.
Lei n.º 10.741/03 – Estatuto do Idoso14
Art. 74 - Compete ao Ministério Público:
I - instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos
direitos e interesses difusos e coletivos, individuais indisponíveis e
individuais homogêneos do idoso;” Grifou-se.

VI - DO DIREITO

57. Inicialmente, podemos conceituar o Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) como "típico meio alternativo de solução extrajudicial de conflitos: uma vez
proposto, espera-se que o compromitente vá cumprir as exigências estabelecidas pelo
legitimado-compromissário; do contrário, o movimento extrajudicial não se esgota, não
se finda, tendo em vista a possibilidade de ingressar em juízo visando sua execução." 15
58. Nesse sentido, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre
o Ministério Público, a ILPI Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes, o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Ceará, a Célula de Vigilância Sanitária (CEVISA/MUNICÍPIO DE
FORTALEZA), Agência de Fiscalização de Fortaleza (AGEFIS/MUNICÍPIO DE
FORTALEZA) e o Conseho Municipal dos Direitos da Pessoa IDOSA (CMDPI),
constitui título executivo extrajudicial, sendo certo, líquido e exigível, nos moldes do Art.

14

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.Htm – acesso em 27.10.2021.
Disponível em:
http://lex.com.br/doutrina_26089822_TERMO_DE_AJUSTAMENTO_DE_CONDUTA__TAC.Aspx –
acesso em 27.10.2021.
15
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783 do Código de Processo Civil, vejamos.16

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível.

59. De modo a demonstrar a plena exequibilidade do aludido título
chancelado pelo Ministério Público, o Código de Processo Civil, em seu Art. 784, IV, diz
que constitui título executivo extrajudicial o instrumento referendado pelo Parquet, in
verbis:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério
Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos
advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado
por tribunal; grifou-se.

60. Nessa toada, sendo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) um título
executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, e uma vez descumprido as cláusulas
ali pactuadas, basta à demonstração do descumprimento dos comandos ali estabelecidos,
para que seja proposta a execução.
61. Colhe-se alguns precedentes dos tribunais pátrios no que tange a execução
de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ante a sua certeza, liquidez e certeza,
autorizando assim a propositura de ação executória:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
16

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.Htm – acesso em
27.10.2021.
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. DESCUMPRIMENTO VERIFICADO.

RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1 - Conforme previsão
da Lei nº 7. 347/1985, que rege a ação civil pública, o Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC tem força de título executivo
extrajudicial

título

executivo extrajudicial,

sendo

que

seu descumprimento autoriza o manejo de ação executória. 2 Doutrina e jurisprudência mantém o entendimento de que ao firmar o
termo de ajustamento de conduta

há

o

reconhecimento

da

ilegalidade dos atos praticados e o compromisso de adequação à
Lei. 3 - Verificado que a Câmara Municipal de Dores do Rio Preto não
realizou o concurso para provimento dos cargos de Procurador Jurídico
Legislativo

e

Técnico

Legislativo,

conforme

previsão

do

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC e de seu aditivo, acertado o
entendimento adotado pela magistrada primeva que rejeitou os
embargos apresentados. 4 - Recurso conhecido e improvido. Remessa
prejudicada. (TJES;

APL-RN 0000164-48.2019.8.08.0018; Quarta

Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020;
DJES 18/11/2020). Grifou-se.

APELAÇÃO

CÍVEL.

EMBARGOS

À

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.TERMO

DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DAS

OBRIGAÇÕES.

COMPROVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. BACENJUD.
IMPENHORABILIDADE.
DESPROVIDO. O

NÃO

particular

que

DEMONSTRADA.
assume

RECURSO

voluntariamente

as

obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
firmado com o Ministério Público, possui legitimidade para figurar no
polo passivo do feito executivo que visa assegurar o cumprimento do
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ajuste. Demonstrado por prova pericial o descumprimento das
obrigações assumidas no TAC, é cabível o prosseguimento da
execução,

já

que

o

acordo

firmado

consubstancia título executivo extrajudicial. Não se desincumbindo a
parte do ônus de comprovar a natureza salarial do valor bloqueado no
feito executivo e sua impenhorabilidade, deve subsistir a penhora via
Bacenjud. (TJMG; APCV 0587639-31.2014.8.13.0079; Contagem;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 15/09/2020;
DJEMG 22/09/2020). Grifou-se.

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TERMO

DE

AJUSTAMENTO

DE

CONDUTA.

TÍTULO

EXECUTIVO

EXTRAJUDICIAL.

DESCUMPRIMENTO

OBRIGAÇÕES

ASSUMIDAS

AJUSTE.

NO

DE

EXIGIBILIDADE

IMEDIATA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO
PROVIDO. Tratando-se de execução de obrigação de fazer
estabelecida em Termo de Ajustamento de Conduta, cujo título
executivo extrajudicial é revestido dos requisitos da certeza,
liquidez e exigibilidade, o interesse de agir não está subordinado a
nenhuma condição ou termo, bastando apenas a demonstração do
descumprimento das obrigações nele contidas. O prazo estabelecido
no art. 55 do Decreto nº 6.514/08 refere-se à penalidade administrativa
aplicável àquele que deixar de averbar reserva legal." (TJMG,
Apelação Cível 1.0620.11.000913-6/001, Rel. Des. Edilson Fernandes,
DJ 20.04.2012).17 Grifou-se

17

Disponível em:
http://lex.com.br/doutrina_26089822_TERMO_DE_AJUSTAMENTO_DE_CONDUTA__TAC.Aspx –
acesso em 16.12.2020.
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62. Assim, é certo que a presente execução de título executivo extrajudicial
proposta pelo Parquet Estadual vem embasada em título executivo que possibilita a
obrigação de fazer consistente em decretar a INTERDIÇÃO DA ILPI LAR DE
IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES, devendo o Município de Fortaleza
providenciar a imediata transferência dos residentes para lugar adequado/seguro que
atenda às exigências legais.
VII - DO CABIMENTO DA TUTELA LIMINAR

63. Pelos fatos apresentados, o fumus bonis iuris se evidencia pelos vários
relatórios do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público, da Assistente Social do
Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MPCE, da Agência de
Fiscalização de Fortaleza, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, bem
como, do relatório de inspeção realizado pela 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso
e da Pessoa com Deficiência, no decorrer do Procedimento Administrativo, que expõem
ofensa às normas estruturais e sanitárias do imóvel, colocando em risco à vida e à saúde
das pessoas idosas institucionalizadas na referida ILPI.
64. Outrossim, há o perigo de que a demora na tomada das ações cabíveis
venha a comprometer a saúde, a segurança e a vida dessas pessoas, levando-as a óbito,
pois, manter as 15 (quinze) pessoas idosas institucionalizadas (inspeção dia
18/10/2021) no referido abrigo, pode acarretar a riscos à vida e à saúde desse grupo
vulnerável, acarretando assim danos irreparáveis, reforçando o periculum in mora.
65. Presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela liminar,
inaudita altera pars, notadamente quando da demora das providências a serem tomadas
pela administração pública poderão advir danos irreparáveis àqueles que se encontram na
instituição de longa permanência Lar de Idosos Nancy Bezerra Guedes ou ainda àqueles
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que lá poderão ingressar.
66. No presente caso, é imperiosa a concessão de tutela liminar, já que estão
perfeitamente caracterizados os seus pressupostos, consistentes na probabilidade do
direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
67. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Ceará, requer:
a) Concessão de medida liminar para que determine a INTERDIÇÃO DA
ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES, devendo o MUNICÍPIO DE
FORTALEZA providenciar a imediata TRANSFERÊNCIA DAS PESSOAS IDOSAS
para ILPIs assistenciais/filantrópicas e/ou privadas/empresariais que atenda às exigências
legais, observando ainda o protocolo de segurança em decorrência da pandemia de
COVID-19, previsto no Decreto Estadual nº 34.298, de 16 de outubro de 2021; 18
b) Proibição de manutenção das pessoas idosas que lá estejam, bem como a
admissão de novo(a)s idoso(a)s sob pena de multa diária (art.12, § 2º, da Lei 7.347/85),
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por caso em particular, ou seja, por pessoa
mantida ou admitida;
c) Em razão da precariedade da rede pública, sejam tais pessoas idosas
transferidas para outras entidades assistenciais filantrópicas ou de utilidade pública ou até
para abrigo privado empresarial (às custas do Município para aqueles sem rendimento
suficiente para cobrir os custos de instituição particular).

18

Disponível em: http:https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/DECRETO-No34.298-de-16de-outubro-de-2021.pdf – acesso em 27.10.2021.
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VIII- DOS PEDIDOS FINAIS

68. Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado do Ceará, requer:
a) A confirmação das liminares expostas na letra "a", "b" e "c" do item 67;
b) Citação dos executados para que, querendo apresentem contestação, no
prazo legal;
c) Condenação da ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES ao
pagamento de multa no valor de R$ 500,0019 (quinhentos) a cada dia de atraso no
cumprimento da obrigação pactuada, conforme previsto na cláusula 8ª, I do Termo de
Ajustamento de Conduta;
d) Em caso de descumprimento das obrigações determinadas por este juízo,
que seja aplicado ao Município de Fortaleza, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), a
cada dia de atraso no cumprimento da obrigação, sem prejuízo das medidas pertinentes
previstas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; 20
e) Ao final, requer o julgamento totalmente procedente da presente ação de
título executivo extrajudicial, para confirma a LIMINAR pleiteada, e determinar em
definitivo a interdição da ILPI LAR DE IDOSOS NANCY BEZERRA GUEDES
confirmando a obrigação de fazer do ente público, ou seja, o dever do MUNICÍPIO DE
FORTALEZA em providenciar a transferência das pessoas idosas residentes para lugar
adequado/seguro que atenda às exigências legais;

19

O Ministério Público do Estado do Ceará sugere esse valor, pois no Termo de Ajustamento de Conduta a
multa diária foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) que não foi suficiente para compelir o
executado a cumprir as obrigações nele contraídas.
20
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.Htm – acesso em 16.12.2020.
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f) Que as multas determinadas sejam revertidas ao FUNDO DE DEFESA
DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ – FDID, criado pela Lei
Complementar nº. 46, de 15 de julho de 2004, com depósito a ser destinado para a Conta
Corrente: 23.291-8, Operação: 006, Agência: 919, Caixa Econômica Federal;
g) A concessão da prioridade na tramitação processual, nos termos do art.
1048, do CPC, e art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2001), já que se trata de ação
coletiva de relevância social, nos termos dos fundamentos de fato e de direito
apresentados.
69. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito, especialmente pelos documentos que instruem a presente ação de execução, oitiva
de testemunhas, perícias e outras que se fizerem necessárias.
70. Em que pese não ser possível uma aferição precisa, em termos
monetários, dos interesses em apreço, dada a sua índole coletiva lato sensu, atribui-se à
presente Ação o valor de R$ 1.000.00 (mil reais).
71. Nestes termos, pede e espera deferimento.

Fortaleza, 10 de novembro de 2021.

Assinado digitalmente

Alexandre de Oliveira Alcântara
Promotor de Justiça

Documentos Anexados:
1. Cópia integral do Procedimento Administrativo nº 09.2021.00001193-1.
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