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AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1.284.811-8 DA 1.ª 
VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO 

REGIONAL DE CAMBÉ DA COMARCA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE LONDRINA. 

AGRAVANTES : Centro Geriátrico Bem Estar Ltda. e Elenice de Fátima 

Tardivo Rico. 

AGRAVADO : Ministério Público do Estado do Paraná. 

RELATOR : Des. Xisto Pereira. 

 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS (ILPI). SUSTENTADA 
OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS E PRECARIEDADE DAS 
ACOMODAÇÕES E DA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS 
SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. “FUMUS 
BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA” PRESENTES. LIMINAR 
DEFERIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 
SEGUIMENTO NEGADO. 

 

 

VISTOS e examinados estes autos de AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N.º 1.284.811-8, da 1.ª Vara Cível e da Fazenda Pública do Foro 

Regional de Cambé da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, em que 

figuram como agravantes CENTRO GERIÁTRICO BEM ESTAR LTDA. e 

ELENICE DE FÁTIMA TARDIVO RICO e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARANÁ. 

 
I – RELATÓRIO 

 

A decisão recorrida, da lavra da Juíza de Direito Luciene 

Oliveira Vizzotto Zanetti, tem o seguinte teor: 
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
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adentrou com ação para apuração judicial de irregularidades em entidade não-

governamental de atendimento a idosos, com pedido liminar em face do CENTRO 
GERIÁTRICO BEM ESTAR LTDA – ME e ELENICE DE FÁTIMA TARDIVO RICO. 

Para tanto, esclareceu que: o Centro Geriátrico foi instalado 

sem prévia licença sanitária da Vigilância Sanitária de Cambé e sem alvará de 

funcionamento da Prefeitura Municipal de Cambé, tendo suas irregularidades sido 

apuradas no Procedimento Administrativo n. MPPR-0020.13.000201-5; que juntamente 

com a vigilância sanitária, fizeram várias orientações à diretora do dito centro, buscando 

a regularização do atendimento ao idoso, mas que até hoje não foram tomadas as 

medidas necessárias; que, no dia 09/08/2013, a vigilância sanitária, dentro da sua função 

típica e verificando que as condições do centro não eram adequadas, interditou 

cautelarmente a instituição; foi relatado no dia 06/09/2013 (pós-interdição) que foram 

descumpridas as exigências sanitárias solicitadas; em resumo, a cada nova visita da 

vigilância sanitária novas pendências eram noticiadas e novamente descumpridas as 

adequações necessárias; em 07/05/2014 a vigilância sanitária informou o seguinte: 

‘Solicitamos que sejam tomadas as providências judiciais cabíveis em relação à locação 

dos idosos na medida que esta pendência, segundo o Código Sanitário Estadual, é de 

responsabilidade da Instituição, até o momento não verificamos mobilização neste 

sentido’. 

E continuou ainda o parquet: ‘Verifica-se, portanto, que a 

dirigente ré, ELENICE DE FÁTIMA TARDIVO RICO, sempre se mostrou resistente à 

regularização da entidade-ré, posto que, apesar de o estabelecimento em questão ter 

sido interditado cautelarmente pela VIGILÂNCIA SANITÁRIA local, com determinação de 

alocação dos idosos, continuou a mantê-los abrigados, em demonstração de total 

descaso com as medidas adotadas por órgãos fiscalizadores’; elaborou-se um TAC no 

gabinete da promotoria, mas a ré não vem nem, ao menos, prestando informações; mas 

que além dos problemas organizacionais há problemas de natureza criminal, havendo 

fortes indícios de que nas dependências da entidade ré os idosos abrigados estariam 

sofrendo maus tratos por parte de sua dirigente e ora ré, e de funcionários, em total 

afronta aos direitos humanos. 

Pugnou então o Ministério Público a interdição da entidade ré, 
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CENTRO GERIÁTRICO BEM-ESTAR LTDA – ME; seja determinado à ré ELENICE DE 
FATIMA TARDIVO RICO transferir todos os idosos abrigados a outras instituições dignas 

e adequada a atender idosos; proibir a ré de admitir qualquer internamento de idosos no 

centro interditado; franquear a entrada nas dependências da entidade ré, ao CREAS – 
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL local e a 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA local, para fiscalizarem a execução da transferência dos idosos 

abrigados na entidade ré; ao final pleiteou a procedência total do pedido veiculado na 

inicial. 

O deferimento da liminar pleiteada pela douta Promotoria de 

Justiça é necessária, latente e protege ao idoso em sentido amplo (coletivo). 

Inadmissível, que em um centro de geriatria, haja qualquer 

espécie de ‘inadequação’, seja ela, organizacional, estrutural ou governamental. Os 

indícios ‘fortes’ de maus tratos aos idosos são mais sérios e demandam uma melhor 

investigação, mas, por ora, por si só dão guarida ao pleito de interdição do 

estabelecimento, transferência de abrigados e proibição de acolhimento de mais idosos. 

A fumaça do bom direito e o perigo da demora são pulsantes. 

Ninguém no mundo merece viver em condições como as 

narradas neste feito, muito menos idosos a quem devemos respeito e admiração (no 

mínimo). Ninguém merece ser mau tratado, muito menos, idosos. 

Assim sendo, defiro a liminar pleiteada pelo parquet, e 

ORDENO: 

a. Interdição imediata da requerida (CENTRO GERIÁTRICO 
BEM ESTAR LTDA – ME); 

b. Que a ré ELENICE DE FATIMA TARDIVO RICO (diretora 
do centro), ou outro funcionário responsável pelo centro transfira (no prazo máximo de 

10 dias) todos os idosos abrigados em seu Centro, a instituições condignas e adequadas, 

informando passo a passo (relatoriando) todo o processo, sob pena, de multa diária de 

R$ 500,00 (quintos reais); 

c. Que NÃO seja abrigado/admitido qualquer idoso nas 

dependências do CENTRO GERIÁTRICO BEM ESTAR LTDA – ME; 

d. Que a ré ELENICE DE FATIMA TARDIVO RICO (diretora 
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do centro) ou qualquer outro funcionário que seja responsável pelo Centro (na ausência 

da diretora) a franquear a entrada nas dependências da entidade ré, ao CREAS – 
CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL local e a 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA local, para fiscalizarem a execução da transferência dos idosos 

abrigados na entidade ré; 

Desde já, a fim de bem cumprir a liminar e em sendo 

estritamente necessário, defiro o apoio policial” (fls. 184/186). 

O agravado informou o descumprimento dessa decisão (fl. 

228), sendo adiante deliberado o seguinte:  
“No mov. 29.1 o Ministério Público informa que a requerida não 

cumpriu a liminar deferida no mov. 8.1, razão pela qual, requer, com urgência seja 

determinada a realização em conjunto do Oficial de Justiça, dos representantes legais do 

CREAS e da Vigilância Sanitária locais, com requisição da força policial, junto à entidade 

ré, para darem cumprimento à liminar, sem prejuízo do cômputo da multa diária fixada 

por este juízo. 

Decido. 

Observa-se dos autos que efetivamente a requerida não deu 

cumprimento à liminar deferida por este juízo (mov. 8.1), na qual deveria a responsável 

transferir, no prazo máximo de 10 (dez) dias, todos os idosos abrigados em seu Centro, 

em instituições condignas e adequadas, relatando todo o processo, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de que não deveria ser abrigado/admitido 

qualquer idoso nas dependências do referido Centro. A requerida foi citada/intimada da 

decisão no dia 28/08/2014, mas o Oficial de Justiça constatou no dia 08/09/2014 que a 

situação não tinha se alterado (mov. 25.1). 

Assim, defiro o pleiteado pelo Ministério Público retro, a fim de 

determinar: 

a) que o Ministério Público aponha em locais visíveis do 

estabelecimento avisos de que o Centro Geriátrico Bem Estar Ltda. está interditado por 

ordem judicial e que não será abrigado/admitido nenhum outro idoso nas dependências; 

b) que seja realizada uma ação em conjunto do Oficial de 

Justiça, dos representantes legais do CREAS e da Vigilância Sanitária locais, com 
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requisição de força policial, junto à entidade ré, a fim de que seja dado cumprimento à 

liminar, para que os idosos possam ser transferidos a instituições condignas e 

adequadas; 

c) nova intimação da requerida Elenice de Fátima Tardivo Rico, 

a fim de que dê imediato cumprimento à liminar, sob pena de responder pelo crime de 

desobediência, sem prejuízo da multa diária já imposta. 

Oficie-se às entidades mencionadas no item b retro a fim de 

darem cumprimento à decisão” (fls. 232/233). 

Alegam os agravantes, em suas razões recursais, que o 

Centro Geriátrico possui ótima estrutura física e cuida muito bem de seus idosos, 

conforme demonstram as fotografias juntadas nos autos de origem; que “todas as 

irregularidades apontadas pela vigilância sanitária foram substancialmente sanadas”; que 

o Centro Geriátrico presta serviços de utilidade pública; que se mantida a 

interdição terá que rescindir vários contratos de trabalho; que os relatórios 

quinzenais acerca do funcionamento e dos melhoramentos do Centro Geriátrico, 

conforme TAC firmado com o agravado, não foram apresentados porque, “imbuída 

de boa-fé, pensou a diretora Elenice Tardivo Rico que a entrega de documentos à 

vigilância sanitária de Cambé supriria, por si só, as informações não prestadas com 

regularidade ao Ministério Público”; que é inegável o cumprimento de todas as 

determinações constantes do TAC firmado com o agravado, tanto que “a própria 

vigilância sanitária, em maio de 2014, desinterditou a clínica através do documento 

intitulado Termo de Desinterdição Cautelar 822A/20014” e que a multa cominatória 

imposta não é devida porque atendeu, “dentro do prazo razoável, a determinação 

imposta na medida liminar” e que, assim não se entendendo, ela deve incidir apenas 

nos cinco dias depois do término do prazo para o cumprimento da liminar e não 

da sua intimação pessoal. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o 

provimento deste recurso para, reformando-se a decisão recorrida, ser indeferida 

a liminar pleiteada ou, quando não, reduzida a multa cominatória imposta (fls. 

05/20). 
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É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Por meio do procedimento administrativo n.º MPPR-

0020.13.000201-5 restaram apuradas várias irregularidades no funcionamento da 

pessoa jurídica agravante, como maus tratos e precariedade das acomodações e 

dos respectivos serviços prestados aos idosos. 

Por essa razão, conforme se extrai do termo de reunião 

firmado com o agravado, ficou acordado o seguinte: 
“Que a representada se compromete, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a apresentar à Vigilância Sanitária local o projeto arquitetônico 

atendendo os requisitos de infraestrutura física da RDC 283/2005, bem como as 

legislações e normas pertinentes, quer seja na esfera municipal, estadual e federal, e 

normas específicas da ABNT; que neste mesmo prazo a representada se compromete 

em comprovar a capacidade de recursos humanos para atividades e cuidados com os 

residentes; que até o atendimento dos itens acima a entidade poderá manter no máximo 

17 (dezessete) pacientes; que a representada, perante esta Promotoria de Justiça, se 

compromete a prestar informações quinzenais a partir desta data, tanto a esta Promotoria 

de Justiça quanto à Vigilância Sanitária por escrito, acerca do cumprimento dos itens 

acima; que nesta oportunidade o representante da Vigilância Sanitária formaliza com a 

representada o Termo de Desinterdição Cautelar n.º 822-A/2014; que o representante da 

Vigilância Sanitária está de acordo com o constante no presente termo; que pela 

Promotora de Justiça foi dito que no decorrer do período acima indicado, havendo notícia 

de desatendimento por parte da representada do que está acima acordado, poderão ser 

adotadas as medidas judiciais cabíveis” (fl. 73). 

Analisando-se em cognição sumária o contido nos autos 

de origem, nota-se que o compromisso assumido pelos agravantes, salvo melhor 

juízo em cognição mais ampla, não foi devidamente cumprido dentro do prazo 

estipulado, tanto que o agravado sustentou que “em descumprimento ao que foi 
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ajustado com o Ministério Público, a dirigente ré não mais prestou nenhuma informação a 

respeito das providências que por ela tenham sido adotadas para a regularização da 

entidade ré (DOC. 18), não obstante tenha sido cientificada de que, no desatendimento 

do acordado, poderiam ser adotadas as medidas judiciais cabíveis” e que “em contato 

informal com a VIGILÂNCIA SANITÁRIA local, esta Promotoria de Justiça foi informada 

que a dirigente ré também não vem prestando informações quinzenais ao referido órgão 

e não providenciou a total regularização da entidade ré, como acordado no dia 30 de 

maio de 2014 (item 10), demonstrando total descaso com os órgãos fiscalizadores” (fls. 

149/150, destacou-se). 

Daí a conclusão no sentido de que “É flagrante a desídia 

quanto aos cuidados dos idosos abrigados na entidade ré, principalmente por parte  

de sua dirigente e proprietária ora ré, que embora seja seu dever, não fiscaliza 

adequadamente a execução dos trabalhos prestados em sua entidade. 

Incontroverso, portanto, até mesmo diante do senso comum, a 

caracterização de situação de risco a envolver os idosos abrigados na Instituição de 

Longa Permanência para Idosos ora ré, com cristalina despreocupação por parte de sua 

dirigente e ora ré, quanto a gravidade dos fatos relatados nesta inicial, não obstante 

inúmeras foram as constatações de situações a demonstrar a má qualidade no 

atendimento dispensado aos idosos abrigados e, por conseguinte, risco aos mesmos. 

Vê-se, pois, que a entidade ré não está adequada às normas 

previstas no Estatuto do Idoso e na Resolução ANVISA/DC 283/2005, demonstrando, 

assim, que as irregularidades continuam, sendo necessária a cessação das atividades 

violadoras dos direitos dos idosos por determinação do Poder Judiciário. 

Em suma: 

A ré ELENICE DE FÁTIMA TARDIVO RICO, dirigente da 

entidade ré CENTRO GERIÁTRICO BEM ESTAR LTDA – ME, vem descumprindo com 

as normas legais e regulamentares, situação esta que não pode perdurar, sob pena de a 

Justiça ser acusada de estar negligenciando na garantia dos direitos dos idosos, já que, 

como dispõe o artigo 4.º e seu § 1.º, do Estatuto do Idoso, nenhum idoso será objeto de 

qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo 

atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, ser punido na forma da lei, sendo dever 
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de todos, prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, razão pela qual se faz 

necessário o ajuizamento desta ação” (fl. 152). 

E os documentos e fotografias de fls. 322/550, por si sós, 

não são suficientes a demonstrar que todas as obrigações constantes do 

mencionado “termo de reunião” foram cumpridas, principalmente a relativa à 

infraestrutura da pessoa jurídica agravante. Além disso, não se pode fazer vistas 

grossas para as diversas denúncias de maus tratos aos idosos que ali se 

encontravam, conforme documentos de fls. 77/94. 

É que a dignidade da pessoa humana, segundo 

Alexandre de Moraes, “é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e 

que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se 
um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que 

somente excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas 

as pessoas enquanto seres humanos” (Direito Constitucional. 9.ª ed. São Paulo: Atlas, 

2001. p. 48 e 51 - destacou-se). 

Por fim, não tendo sido executada a multa cominatória 

imposta, é inadmissível qualquer manifestação deste Tribunal a esse respeito, 

sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

 

III – DISPOSITIVO 

 

Nessas condições, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, 

nega-se seguimento ao recurso. 

Publique-se e intimem-se. 

Curitiba, 03.11.2014 

 

Des. Xisto Pereira, 
        Relator. 
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