
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA
NUCLEO DA PESSOA IDOSA E COM DEFICIENCIA

RECOMENDAc;Ao N°003/2013.

,
o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARA,
mediante os Promotores de Justic;:a do Nucleo do Idoso e
da Pessoa com Deficiencia, Dr. Alexandre de Oliveira
Alcantara, Dra. Edna Lopes Costa da Matta, Dr. Hugo Frota
Magalhaes Porto Neto, Dra. Magda Kate e Silva Ferreira
Lima, Dr. Paulo Barreto de Almeida e Dra. Rita de Cassia
Menezes nos autos dos PROCEDIMENTOS
PREPARATORIOS N° 0001496.2013.0152.0001/
000749.2012.0152.0001 no uso das atribuic;oes
outorgadas pelos nos art. 127, caput, e art. 129,
. inciso III, da Constituic;ao Federal, arts. 1° e 25,
inciso IV, alinea 'a', da Lei Federal nO8.625/93 (Lei
Organica Nacional do Ministerio Publico - LONMP),
arts. 10 e 4°, inciso IV, alinea 'a', da Lei
Complementar nO 12/94 (Lei Organica Estadual do
Ministerio Publico) e artigo 74, VII, da Lei Federal
n010.741, de 1° de outubro de 2003. (Estatuto do
Idoso), e ainda:

CONSIDERANDOque 0 artigo 230 da Constituic;:ao Fed .r:
estabelece que "a familia, a sociedade e 0 Estado te \0

~ever de amparar as pessoas idosas, assegurandQ sua

~



participa~ao na com un ida de, defendendo sua dignidade e
bem-estar e garantindo-Ihes 0 dire ito a vida".

CONSIDERANDO 0 que preceitua 0 Art. 3°, e Paragrafo
unico do Decreto 1.948, de 3 de julho de 1996
(Regulamenta a Politica Nacional do Idoso): Entende-se por
modalidade asilar 0 atendimento, em regime de intern ato, ao
idoso sem vinculo familiar ou sem condif;oes de prover a propria
subsistencia de modo a satisfazer as suas necessidades de
moradia, alimentat:;ao, saude e convivencia social.
Paragrafo unico. A assistencia na modalidade asilar ocorre no
caso da inexistencia do grupo familiar, abandono, carencia de
recursos financeiros proprios ou da propria familia.

CONSIDERANDO 0 expediente da Secreta ria do

Trabalho e Desenvolvimento Social- STDS, constante

nos autos dos Procedimentos Preparatorios em

epigrafe dando conta de que parcela da populac;:ao idosa

residente na Unidade de Abrigo nao possui capacidade civil

plena para "gestao de si ou do Beneficio de Prestac;:ao

Continuada-BPC a que faz jus", nem possue familiares para

exercerem 0 munus de Curador;

CONSIDERANDO, 0 que preceitua os Paragrafos 10 e 20,
do artigo 10 da Lei Federal nO 8.842, de 4 de janeiro de
1994 (Polltica Nacional do Idoso), in verbis: § 10 E
assegurado ao idoso 0 direito de dispor de seus bens, \

\
proventos, pensoes e beneficios, salvo nos casos de
incapacidade judicialmente comprovada.
§ 20 Nos casos de comprovada incapacidade~ 0

para gerir seus bens, ser-Ihe-a nomeado U~~~llIiI

...~ especial em juizo;
~ -=====7'~ __



CONSIDERANDO, que a prestac,;ao de Abrigo pelo Estado
tem natureza. juridica de Assistencia Social prestada
pelo Poder Publico, e que os idosos residentes na Unidade
de Abrigo, ja estao sob os cuidados e responsabilidade do
Estado do Ceara;

CONSIDERANDO, ademais, os subsfdios da reuniao
realizada entre os senhores Promotores de Justic,;a do
Nucleo do Idoso e 0 senhor Secretario de Trabalho e
Desenvolvimento Social- STDS no ultimo dia 18 de
novembro de 2013.

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministerio Publico a
missao constitucional de protec,;ao e defesa dos interesses
difusos e coletivos, bem como zelar pelo efetivo respeito
dos Poderes Publicos e dos servic,;os de relevancia publica
aos direitos assegurados na Constituic,;ao Federal,
promovendo as medidas necessarias a sua garantia
(art.129, incisos II e III c/c art.197, da Constituic,;ao Federal
e art. 5°, inciso V, alfnea "a" da Lei Complementar nO
75/93) :

RESOLVE RECOMENDAR:

ao ESTADO DO CEARA, pessoa jurfdica de direito publico
interno, atraves da Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social- STDS que no prazo de 90
(noventa) dias, a contar do recebimento desta
Recomendac,;ao, que estruture em seu
administrativo, um setor encarregado de exercer ,,---- ..,....
de Curadoria Especial dos idosos nas con



expostas, mantendo quadro de servidores efetivos a serem
indicados nas ac;oesjudiciais de interdic;ao. 0 Referido
Setor sera dotado de Contadoria para a devida
prestac;ao de contas e transparencia publica da
gestao dos beneficiosi

o Ministerio Publico Estadual requisita no prazo de 90

(NOVENTA) dias informac;6es sobre 0 cumprimento desta

recomenda ao, tomando as\ medidas legais que entender
\

caso de nao a~\atamento da presente.
\

ezembro \, e 2013.

~ LIL, ~){~
Dra. Edna Lopes' Costa da Matta
Promotora de Justic;a

Promotora de Justic;a


