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Resumo: Buscar aliados para a democratização das cidades é medida que se impõe frente 
ao aumento de pessoas idosas no cenário urbano. Esse artigo apresenta um caso de 
melhorias nas moradias de idosos de baixa renda, implusionado pela Promotoria do 
Urbanismo e Meio Ambiente de Araraquara – SP, firmando um Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC, cujos impactos das benfeitorias foram avaliados. Devido ao TAC, a 
acessibilidade do condomínio melhorou e os moradores perceberam maior segurança e 
bem-estar. Destacando-se sua efetividade, pois ao mesmo tempo, serviu de compensação a 
dano ambiental ou urbanístico e minimizou problemas habitacionais.  
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Abstract: Finding allies for the democratization of cities is a necessary measure in view of 
the increase in the elderly in the urban environment. This paper presents a case of 
improvements in popular low income housing, obtained by the Urban Development and 
Environment Promoter of Araraquara - SP, signing a Conduct Adjustment Term (TAC) whose 
improvements impacts were evaluated. With the TAC, affordability of the condominium 
improved and the residents realized greater safety and well-being. It emphasizes its 
effectiveness because at the same time it served as compensation for environmental or 
urban damages and minimized housing problems. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os idosos constituem o segmento mais crescente da população brasileira. Dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2013), avaliam que apopulação 

idosa brasileira tenha duplicado nas últimas duas décadas, totalizando em 2013, 

aproximadamente 22 milhões de idosos. Corroborando com esses dados, a Organização 

Mundial de Saúde - OMS, estima que em 2025 o Brasil seja o sexto país com maior número 

de idosos. 

Neste contexto, o número de idosos em áreas urbanas aumentou e tende a crescer 

ainda mais. Tornando evidente a necessidade deste espaço em se (re)adequar para 

abranger esse  segmento etário, proporcionando condições de envelhecimento digno, a fim 

de favorecer o acesso universal e igualitário às ações e serviços que contribuam com a 

qualidade de vida dessa população.  

Pensar estratégias de amparo à pessoa idosa é medida que se impõe, 

principalmente considerando o perfil desse segmento etário constituído em grande parte por 

idosos de baixa renda, com até dois salários mínimos e que cada vez mais passam a morar 

sozinhos  (SCHUSSEL, 2012; RAMOS et al., 2010). 

Para Yoshida et al. (2015) a maioria dos municípios brasileiros, dispõem de 

programas voltados ao combate à violência, bem como estratégias de cuidado domiciliar, ao 

passo que a própria moradia para o idoso não é levanda em consideração, dada a carência 

de políticas públicas de habitação para essa população. 

Deste modo é pertinente questionar como acomodar dignamente esse segmento 

etário crescente, proporcionando-lhes um ambiente adequado, confortável e seguro, 

considerando restrições de renda, preconceitos e ausência de estruturas adequadas para 

este propósito (BESTETTI, 2006). 

A moradia adequada é um direito mundialmente reconhecido e contemplado na 

legislação internacional. Nacionalmente, este direito é reconhecido pela Constituição 

Federal de 1988, bem como Estatuto da Cidade (Lei 10257/01), e na legislação específica 

da pessoa idosa, especificamente no artigo 37 do Estatuto do Idoso (Lei 10741/03).  

Antes da própria Constituição Federal (1988), o conceito ampliado de saúde, 

elaborado na 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986), já reconhecia a importância da 

moradia. Este conceito foi estabelecido mais tarde pela Lei Orgânica do Sistema Único de 

Saúde (Lei nº 8080/1990), que aponta em seu artigo 3º os determinantes e condicionantes 

da saúde, reconhecendo o direto à moradia.  

É notório o respaldo legal que a pessoa idosa dispõe, entretanto, a concretização 

desses direitos, na prática, ainda é insatisfatória, ensejando medidas efetivas na 

aplicabilidade de leis que amparem este segmento etário. Neste sentido, é pertinente 
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destacar, tal como exposto no Estatuto do Idoso, o Ministério Público, o principal aliado dos 

idosos na conquista de uma sociedade mais favorável às suas demandas.  

É por considerar que o envelhecimento da população alarma o poder público para 

garantir seus direitos previstos em legislação, que este trabalho traz uma das maiores 

problemática das cidades: a moradia adequada, um direito, que para a população idosa 

hipossuficiente constitui em verdadeiro desafio.  

O presente artigo constitui recorte de uma pesquisa que acompanhou, do início ao 

fim os desdobramentos de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, firmado pelo 

Ministério Público com determinado agente causador de um dano urbanístico no município 

de Araraquara-SP. O TAC reverteu o ato ilícito em melhores condições em um condomínio 

exclusivo para idosos de baixa renda. A pesquisa também avaliou os impactos das 

melhorias na percepção dos moradores, que aprovaram as intervenções, indicando 

satisfação em termos de segurança e melhor qualidade de vida. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e observacional participante, 

baseado nos pressupostos do método quanti-qualitativo de investigação, com análise de 

conteúdo realizada a partir da literatura científica sobre o tema (BARDIN, 2010). 

Este trabalho integra uma pesquisa maior que teve auxilio regular FAPESP, 

desenvolvida em um condomínio exclusivo para idosos de baixa renda, localizado em 

Araraquara-SP.  A área física onde o condomínio foi construído estava abandonada pela 

antiga estrada de ferro – FEPASA. O projeto arquitetônico embora destinado a um espaço 

para uso de pessoas acima de 60 anos não contemplou normas e diretrizes que 

favorecessem a acessibilidade.  

Para solucionar este problema, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e 

Urbanismo de Araraquara, ao firmar um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, 

considerou a ausência de acessibilidade e a necessidade de recursos do condomínio, 

indicando-o à ser instituição beneficiada no acordo. Assim, revertendo um ato ilícito em 

benfeitorias aos idosos hipossuficientes.  

Deste modo, o período da coleta de dados estendeu-se de 2014 a 2016, 

acompanhando o processo de desde a aplicabilidade do TAC no ano de 2014, até a 

avaliação de seus impactos em 2015 e 2016. Para o acompanhamento do TAC, utilizou-se 

de uma ficha de campo com informações referentes ao andamento da obra. Quanto aos 

desfechos deste acordo, desenvolveu-se um questionário com questões socioeconômicas, 

bem como sobre a percepção dos moradores frente às intervenções.  
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Este artigo discorre sobre o ponto de vista dos moradores, embasando-se em duas 

perguntas do questionário: “para o(a) senhor(a) quais os pontos positivos do condomínio?”, 

“para o(a) senhor(a) quais os pontos negativos do condomínio?”.  O mesmo questionário foi 

utilizado em 2015 e 2016. Deste modo, considerou-se pertinente comparar as informações, 

visto que no ano de 2015 as intervenções ainda estavam ocorrendo, e assim, os resultados 

de 2016, permitiram melhor compreensão acerca da percepção sobre os impactos oriundos 

das benfeitorias.  

 

3. Aplicabilidade do TAC em um condomínio para idosos de baixa renda  

O TAC nº 4034/2013 foi firmado em 10 de julho de 2014, entre a Promotoria de 

Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo e um ente causador de dano urbanístico, 

estabelecendo a obrigação de reparar o dano que consistiu na construção de um prédio 

comercial, em desacordo com a legislação municipal urbanística sobre recuos necessários 

das divisas do imóvel.  

Analisando o documento, verifica-se que houve pedido de demolição da 

construção, mas a ação demolitória não foi ajuizada entendendo que a irregularidade era 

passível de compensação, pois não traria prejuízo à sociedade e a execução da ação fugiria 

dos princípios de Direito da Razoabilidade e Proporcionalidade, podendo então ser resolvida 

por meio de indenização pecuniária. 

Identificou-se no acordo que a indenização poderia ser revertida à sociedade, 

considerando a consciência de entidades sociais necessitadas de recursos financeiros para 

proporcionar mais dignidade aos assistidos. Desta forma, a municipalidade, com aprovação 

da Promotoria de Justiça do Idoso, indicou o Núcleo Habitacional para ser beneficiado. 

Assim, como forma de compensação, os responsáveis pagariam, conforme o acordo, 

indenização pecuniária, cuja cláusula estipulava a construção de um muro de arrimo.  

A importância do muro de arrimo se justifica nas condições precárias do local 

indicado, marcado por um profundo desnível do terreno aos fundos das casas, com grande 

erosão próximo aos alicerces, prejudicial à estrutura das moradias que apresentavam 

rachaduras, que dificultava a circulação dos moradores, expondo-os à fatores de risco. 

Consistindo em barreiras, que conforme conceito, são entraves ou obstáculos que limitam 

ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança (SÃO 

PAULO, 2004).  

Muros de arrimo são paredes fortes construídas de alvenaria ou de concreto, para 

proteger e apoiar áreas que apresentam riscos de desmoronamento. Também impedem 

abalos nas estruturas, as patologias estruturais (SANCHES, 2013). Assim, construído o 

muro, embora houvesse melhorias factíveis em relação ao nivelamento do terreno, esse é 
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um mecanismo de contenção (DYMINSKI, 2007). Por esse motivo, o muro construído não 

tinha altura considerável, tornando o local aberto vulnerável. 

Como primeiro desdobramento positivo, após a conclusão do muro de arrimo, 

houve o firmamento de um novo TAC, Nº1315/2014, para colocação de alambrado sobre o 

muro de arrimo proporcionando, agora, segurança efetiva no condomínio, eliminando a 

sensação de vulnerabilidade vivenciada pelos moradores.  

As benfeitorias obtidas por meio dos TACs permitiram modificações externas e 

internas. Externas, no que se refere ao espaço físico e melhores condições de 

acessibilidade e internas por proporcionarem a satisfação dos moradores, fazendo-se 

imprescindível melhor compreensão dos reflexos dessas intervenções do ponto de vista dos 

idosos. As intervenções externas podem ser observadas nas figuras a seguir.  

 

 

FIGURAS 1 E 2: ANTES E DEPOIS DOS TACs 

Fonte: SILVA (2014; 2016). 

4. Impactos positivos na percepção dos moradores: reversão do dano urbanístico 
em segurança e bem-estar 

Para compreensão dos impactos gerados após as intervenções realizadas por meio 

do TAC tem-se a seguir os resultados obtidos nas entrevistas sobre a percepção dos 

moradores em relação às benfeitorias realizadas. Para tanto, foram elaboradas duas 

questões abertas indagando aos entrevistados quais os aspectos positivos e os pontos 

negativos de morar nesse núcleo habitacional, de forma que possiveis impactos 

aparecessem espontaneamente nas falas dos moradores.  

Quando indagados sobre os aspectos positivos do local, o bom relacionamento com 

os vizinhos é o fator mais apontado entre os entrevistados, totalizando 52% dos relatos. A 

respeito dessa afirmação, pode-se atribuir este aspecto ao convívio próximo dos idosos, 

pois a distribuição das residências do condomínio proporciona aos moradores maior 

proximidade física, fator que previne o isolamento dos moradores, considerando que a 

maioria mora sozinho.  

Morar sozinho pode ser um aspecto considerado positivo para a maioria dos 

entrevistados já que proporciona integração com outros moradores, ajuda mútua e 
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ampliação da rede de suporte social dos idosos, pois, de acordo com Lima et al (2014), essa 

modalidade de moradia é caracterizada por um ambiente onde as relações com vizinhos são 

estimuladas e favorece a aproximação e o estabelecimento de vínculos entre os moradores.  

A segurança, que juntamente com o item “isenção de aluguel”, representa o 

segundo aspecto positivo mais citado entre os moradores, esta pode ser atribuída aos 

motivos que justificam o ingresso no condomínio, uma vez que alguns dos entrevistados 

revelaram que se mudaram para o núcleo habitacional devido as condições precárias da 

moradia anterior, bem como a falta de lgar para morar. Ainda, quanto a este aspecto, pode-

se atribuí-lo às intervenções realizadas no condomínio, pois permitiram melhores condições 

de moradia.  

Ressalta-se que dentre os moradores que citaram a segurança como ponto 

positivo, 66,6% moradores, residem no local há mais de 2 anos. Ou seja, estavam no núcleo 

habitacional antes das intervenções e puderam perceber as melhorias neste espaço. Mesmo 

assim, dentre os outros 33,4%, destaca-se a fala do idoso que reside a menos tempo no 

condomínio, que mesmo não tendo presenciado a situação do local antes das benfeitorias, 

reconheceu sua importância ao falar: “morar aqui é bom porque é seguro, tem o muro aqui 

atrás, me falaram que antes não tinha, então aí era ruim”.  

Referente aos aspectos negativos, a distância do comércio e rede de suporte social 

e de saúde é o fator que mais aparece entre os relatos dos moradores, alcançando 32% dos 

relatos, a respeito deste item, pode-se questionar a efetividade da implementação do núcleo 

habitacional, considerando sua distância com o centro da cidade.  

O segundo aspecto negativo mais citado, representado por 28%, diz respeito às 

reclamações da oferta regular de transporte público, fator preocupante não só pelo direito de 

locomoção dos idosos que se encontra prejudicado, mas também, a segurança visto que os 

horários disponiveis não se encaixam com a rotina dos idosos. 

O terceiro aspecto negativo mais citado (20%), refere-se aos desentendimentos 

com os vizinhos, as “fofocas”. Esse aspecto pode estar relacionado ao fato do espaço, por 

ser intramuros, com casas dispostas agregadamente. Essa proximidade física pode ser um 

agravante para esses desentendimentos, já que facilita a integração do vizinho com a rotina 

do outro, bem como preferências que podem não ser simultâneas.  

Ainda, 12% dos moradores relataram o trem nas proximidades como um aspecto 

negativo, desses, apenas um morador informou os tremores na residência quando a 

locomotiva passa, os outros dois informaram o barulho incomoda, pois “assusta”, bem como 

a poluição do ar, causada pela fumaça.   

A segurança também foi relatada, totalizando 4% dos relatos, entretanto, está 

relacionada à violência do cenário urbano. A idosa que disse sentir-se insegura, justificou o 

relato referindo-se aos dias que vai receber aposentaria e teme por assaltos. Este aspecto 
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pode estar associado à distância dos equipamentos públicos, bem como ausência de 

transporte público regular, fatores que podem contribuir para a vulnerabilidade dos idosos.  

Chama atenção o fato de que 32% dos moradores, relatarem não ter nada a dizer. 

Dentre esses, 57% reside no conjunto habitacional há mais de 2 anos, ou seja, já estavam 

no local antes e depois da realização de benfeitorias. Os outros 43%, mudaram-se 

recentemente, e os motivos para residirem no núcleo habitacional, foram a busca por 

moradia, condições precárias da residência anterior.  

As condições do local de residência anterior podem interferir positivamente no olhar 

dos moradores recém-chegados quanto a moradia atual, visto que o mesmo morador que 

residia antes em assentamentos, relatou que “nunca viu lugar melhor”, e mesmo morando 

apenas há três meses no condomínio, relatou a importância do muro e alambrado aos 

fundos da moradia, já que os vizinhos mais antigos o informaram de como era o local antes 

da benfeitoria. 

Verifica-se a partir da descrição dos aspectos negativos e positivos, que alguns 

destes aspectos se contrapõem, pois ao passo em que 32% dos moradores se queixam da 

distância do comércio, outros 16% alegam a proximidade entre o conjunto habitacional e o 

centro. Ainda, outros 8% citaram enquanto aspecto positivo a fácil locomoção. Frente a esta 

divergência de relatos, pode-se inferir, de acordo com Navarro et al (2015) que idosos de 

diversas faixas etárias podem reagir diferentemente frente aos obstáculos do ambiente.  

Com base no apurado, destaca-se nos relatos dos moradores, quais destes 

aspectos relacionam-se aos impactos da construção do muro de arrimo. Conforme já 

apurado, o alambrado foi o primeiro desdobramento positivo do TAC acompanhado nesta 

pesquisa, entretanto, em face dos dados obtidos tem-se frente à percepão dos idosos, quais 

aspectos associam-se às intervenções no local de estudo. 

Dos aspectos positivos, pode-se citar o bom relacionamento entre os vizinhos, visto 

que os moradores podem sentir-se encorajados a utilizar do espaço em comum, obtido por 

meio das melhorias no terreno, proporcionando melhores condições de acessibilidade e 

contribuindo para maior integração entr os moradores, por favorecer a locomoção. 

 A segurança percebida é um reflexo do entendimento dos moradores quanto à sua 

importância, considerando sua subjetividade. Em face dos relatos, esta pode ser 

diretamente ligada a percepção do espaço ser intramuros, aspecto citado por 16% dos 

idosos bem como os outros 12% que reforçaram esta característica ao discorrerem sobre a 

construção o muro de arrimo. 

Outro aspecto positivo que pode estar vinculado à construção do muro que 

representa 4% das falas é o fato da casa ser boa, podendo ser resultado da benfeitoria, por 

proporcionar considerável diminuição nas trincas das residências, que também foram 

reparadas mediante uma das cláusulas do mesmo TAC da construção do alambrado.  



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Dentre os aspectos negativos, pode-se verificar dois aspectos que podem estar 

diretamente ligados à construção o muro de arrimo, o trem nas proximidades aparece em 

12% das entrevistas, entretanto, sua problemática poderia ser acentuada caso não fossem 

realizadas as intervenções. O mesmo pode-se inferir quanto à falta de segurança, 

entretanto, quanto a este aspecto, ressalta-se que nenhum dos moradores o atribuiu às 

questões relacionadas a acessibilidade.   

Para melhor compreensão dos aspectos positivos e negativos descritos pelos 

moradores, viu-se a necessidade de comparar estes dados com os resultados obtidos em 

outro estudo realizado em 2015, também vinculado à pesquisa maior, que aplicou o mesmo 

questionário antes das intervenções obtidas por meio dos TACs estudados neste trabalho. 

Sobre os pontos positivos e negativos, percebe-se a diferença dos relatos após a obra, 

como se pretende descrever a seguir.  

Em 2015, o número total de participantes correspondia a 24 entrevistas. Os itens 

relacionados aos aspectos positivos totalizavam 9, em 2016 o número aumentou para 15 

aspectos positivos citados pelos moradores. Quanto aos aspectos negativos, em 2015, o 

total de itens citados eram 14, já em 2016, esses aspectos foram reduzidos para 8. 

Sobre os aspectos positivos relatados em 2015, estavam em primeiro lugar as 

atividades oferecidas no local, segurança, convivência em sociedade, ausência de aluguel, 

casa ser boa, liberdade, equipe do local, espaço intramuros e ter privacidade. Dentre esses 

aspectos os que se mantiveram na pesquisa mais recente foram a boa relação com os 

vizinhos, isenção de aluguel, segurança, liberdade, privacidade e o fato da casa ser 

considerada boa. Outros fatores foram citados, como é o caso da proximidade do comércio, 

seguido da construção do muro e a boa localização.  

Quanto aos aspectos negativos relatados em 2015, estavam em primeiro lugar a 

ausência de transporte público regular, seguido de local afastado, falta de segurança, 

barranco, ausência nos forros das residências, trem nas proximidades, piso escorregadio e 

falta de socorro médico. Desses aspectos, os únicos que se mantém na pesquisa de 2016 

são a distância entre o condomínio e o centro, ausência de transporte público regular, trem 

nas proximidades e a falta de segurança. 

Sobre esses fatores negativos reincidentes, é importante estabelecer uma 

comparação do número de relatos, constatando sua diminuição. O trem nas proximidades 

em 2015 foi relatado por 25% dos moradores, enquanto que em 2016, passou para 12%. A 

ausência de transporte público era reclamada por 87,5% dos idosos e em 2016, foi relatada 

por 24%. A distância do comércio em 2015 representava 46% das queixas e em 2016, 

diminuiu para 32%, por fim, a falta de segurança que representava 33,5% em 2015, passou 

para apenas 4% em 2016. 
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 O barranco não foi citado, já que foi solucionados por meio dos TACs que 

viabilizaram as benfeitorias no local. Essas intervenções explicam ainda a sensação de 

segurança relatada pelos moradores na pesquisa mais recente e podem explicar a redução 

de relatos relacionados à falta desta no ano de 2016. 

A tabela a seguir permite visualizar os dados obtidos nos anos de 2015 e 2016.  

2015 (N=24) 2016 (N= 25) 

Características Nº % Características Nº % 

Aspectos positivos do local   Aspectos positivos do local   

Equipe do local 2 52 Amizade entre vizinhos 13 52 

Oferta de atividades 9 24 Isenção de aluguel 6 24 

Amizade entre vizinhos  6 24 Segurança 6 24 

Segurança 6 8 Fácil locomoção 2 8 

Ser intramuros 1 12 Muro construído 3 12 

Isenção de aluguel 5 4 Ser intramuros 1 4 

Liberdade 2 16 Proximidade do comércio 4 16 

Casa boa 3 8 Liberdade 2 8 

Privacidade 1 4 Casa boa 1 4 

   
Privacidade 1 4 

   Oferta de atividades 1 4 

   Tranquilidade 2 8 

Aspectos negativos do local   Casa própria 1 4 

Transporte público 21 87,5 Boa localização 1 4 

Trem nas proximidades 6 25 Assistência 1 4 

Piso escorregadio nas moradias 2 8,5 Aspectos negativos do local   

Falta de segurança 8 33,5 Transporte público 6 24 

Barranco 7 29 Trem nas proximidades 3 12 

Ausência de forro nas moradias 6 25 Distância do comércio 8 32 

Distância do comércio 11 46 Falta de segurança 1 4 

Falta de Socorro medico 2 8,5 Nada a dizer 8 32 

Casas agregadas  1 4,2 “Fofocas” 5 20 

Casas pequenas 2 4,2 Atendimento da gestora 2 8 

Barras de apoio em banheiros 1 4,2 Visitas 1 4 

Regras internas 1 4,2    

Ausência de box nos banheiros 1 4,2    
Altura do vaso sanitário 1 4,2    

TABELA 1: aspectos sobre a percepção comparados com entrevista de 2015. 
Elaboração: autores, 2016. 

 
5. Conclusão 

O envelhecimento populacional é uma realidade mundial. No Brasil, esse aumento 

da população maior de 60 anos ocorre de forma inédita e acelerada, o que alarma o poder 

público na compreensão acerca das providências a serem tomadas para garantir o acesso 
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democrático à cidade, sendo cada vez mais evidente à demanda habitacional para essa 

população (BESTETTI, 2006).  

A Constituição Federal de 1988 é enfática ao apontar em seu artigo 230 os 

responsáveis por amparar aos idosos, atribuindo este dever à família, sociedade e ao 

Estado. Entretanto, diante do aumento de idosos residindo sozinhos, com restrições de 

renda e vínculos familiares enfraquecidos, o Estado passa cada vez mais a desempenhar 

papel fundamental nas ações de suporte à pessoa idosa.  

Neste contexto, destaca-se de suma importância conhecer mecanismos que 

possam facilitar à efetivação de direitos fundamentais ao idoso hipossuficiente. Como no 

presente artigo, o estudo de um condomínio exclusivo para idosos se faz importante por 

tratar-se de um arranjo de moradia recente, que merece destaque, principalmente nos 

aspectos que correspondem ao modo sua implementação. 

Mais do que a oferta de moradia à pessoa idosa, o poder público deve se 

conscientizar para a necessidade de implementar tipologias que agreguem valor ao público 

que se destina, oferecendo condições favoráveis à moradia digna, como é o caso da 

segurança e acessibilidade.  

 Os TACs firmados entre Ministério Público e o causador de algum dano à cidade 

ou ao meio ambiente, resultou num meio de compensar danos e utilizar o recurso 

revertendo-o para instituições de assistência à população idosa, proporcionando a garantia 

do direito à moradia adequada. Dentro desta perspectiva, considera-se o uso do TAC como 

um facilitador, dado o Ministério Público um dos legitimados para sua utilização, e que no 

presente artigo, destaca-se como um imprescindível aliado para a conquista de direitos da 

pessoa idosa.  

O condomínio exclusivo em que se aplicou os TACs, localiza-se numa região 

afastada de equipamentos urbanos como postos de saúde e comércio, fato considerado 

negativo na visão dos moradores, pois atribui um sentimento de abandono. Em contraponto, 

as obras realizadas por meio dos TACs proporcionaram sensação positiva, uma vez que as 

benfeitorias realizadas melhoram consideravelmente os espaços intramuros relacionados às 

moradias, refletindo diretamente na acessibilidade, nas relações sócioespaciais e na 

qualidade de vida. Tal fato foi comprovado por meio de uma carta escrita pelos próprios 

moradores, em agradecimento ao Ministério Público, responsável pelos TACs, à Secretaria 

de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pelo núcleo, e ao Grupo de Pesquisa, 

cujo o presente trabalho é fruto. 

Verifica-se que o caso prático apresentado atribuiu modificações nas características 

internas e externas do espaço de moradia. Internas no que se refere à percepção dos 

moradores ao sentirem-se amparados, seguros e ganharem mais autonomia e 

independência para usufruir do local, tal como se comprovou frente aos relatos nas 
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entrevistas. E externas no que tange à ação concreta implementada por meio do acordo, já 

que as intervenções proporcionaram melhores condições de moradia. O que justifica que 

ações externas exercem influência direta na percepção dos indivíduos e contribuem na 

qualidade de vida destes, corroborando com o exposto na Estratégia Cidade Amiga do Idoso 

(OMS, 2008). 

Faz-se imprescindível destacar o papel do Ministério Público à consecução do 

direito à moradia digna, visto que por meio do uso de suas atribuições obteve melhores 

condições de habitação para os idosos, o que revela um verdadeiro olhar humanístico frente 

às necessidades dessa população, permitindo que um dano urbanístico, ao invés de integrar 

o FID, fosse revertido em garantia de direitos à população hipossuficiente. 

É pertinente apontar a escassez de estudos acerca do assunto, pois os poucos 

trabalhos encontrados na literatura, tratam do TAC como mecanismo para solução de 

conflitos fora do contexto urbano. Não foram encontrados trabalhos que discorressem sobre 

o acompanhamento e a aplicabilidade deste mecanismo, conforme fez o presente trabalho. 

Tampouco tem-se a consciência do TAC para captação dos recursos em prol da efetivação 

de direitos à coletividade, visto que os achados, em sua maioria apenas quantificam o 

número TACs, descrevem casos, sem detalhamento de desfechos. Nesse sentido, 

considera-se a relevância de estudos interdisciplinares e o trabalho em equipes 

multiprofissionais a fim de minimizar os impactos do envelhecimento populacional nas 

cidades brasileiras, e o avanço na implementação do direito à cidade. 
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