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REEXAME NECESSÁRIO Nº 1301871-0, DE FORO CENTRAL DA 

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - 1ª VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA 

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO  

AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  

RÉU : MUNICÍPIO DE CURITIBA  

RELATORA : JUÍZA CRISTIANE SANTOS LEITE (EM SUBST. AO DES. 

GUIDO DÖBELI)  

REVISOR : DES. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO  

 

 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ACOLHIMENTO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA. FAMÍLIA E IDOSO EM SITUAÇÃO DE 

VULENARBILIDADE SOCIAL. FAMÍLIA QUE NÃO 

POSSUI CONDIÇÕES DE ATENDER ADEQUADAMENTE 

DO IDOSO. DEVER DO ESTADO DE PROVER A 

DIGNIDADE E SAÚDE DO IDOSO. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 196 E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 

ARTIGOS 3º, INCISO VIII E 9º DA LEI Nº 10.741/2003 

(ESTATUTO DO IDOSO). CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO 

AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, 

ESCORREITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

INTEGRALMENTE MANTIDA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO. 
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reexame 

Necessário nº 1301871-0, de Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de 

Curitiba - 1ª Vara da Fazenda Pública, em que é Autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO PARANÁ e Réu MUNICIPIO DE CURITIBA. 

 

 

 

I – RELATÓRIO: 

 

Trata-se de Reexame Necessário, conforme consta na r. sentença 

de fls. 222/225 proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto Drº Fernando Andreoni 

Vasconcellos, nos autos nº 0002654-39.2014.8.16.0004, de “Ação civil pública com 

obrigação de fazer cumulada com pedido liminar de acolhimento em instituição de 

longa permanência para pessoa idosa”, aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

PARANÁ (Substituto) em favor de JOSÉ ORLANDO MARIANO (substituído) em 

face do MUNICÍPIO DE CURITIBA. 

 

Em sede de antecipação de tutela, foi concedida parcialmente a 

liminar pretendida determinando: a) o encaminhado do idoso José Orlando Mariano 

para acolhimento em instituição de longa permanência para pessoas idosas, a ser 

indicada e providenciada pela Fundação de ação social – pública ou provada, 

conveniada ou subsidiada com o Poder Público, e às expensas deste -, que possua 

recursos de atendimento compatíveis às suas necessidades especiais nas áreas sociais e 

de saúde, no prazo de 10 dias; b) o encaminhamento do idoso José Orlando Mariano a 

todas as avaliações, atendimentos e tratamentos de saúde que se afigurarem necessários 

e adequados ao seu quadro de saúde, a critério médico, inclusive o seu encaminhamento 

à avaliação médica especializada, na área de psiquiatria, com vista a esclarecer o seu 

atual quadro de saúde mental, bem como sobre sua capacidade para o exercício dos atos 
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da vida civil. 

 

O Município requereu o prazo de 45 dias para cumprimento 

integral da medida concedida (fl. 177), que diante da anuência do Ministério Público 

(fls. 192), foi concedido pelo juízo (fls. 196). 

 

Não foi apresentada contestação (fls. 205). 

 

A r. sentença de fls. 222/225 julgou procedente o pedido 

deduzido na inicial para confirmar a liminar, reconhecendo o direito do representado 

José Orlando Mariano de receber dos demandados atendimento compatível às suas 

necessidades especiais, nas áreas social e de saúde, para garantir-lhe existência digna e a 

efetivação de seus direitos constitucionalmente assegurados, na condição de pessoa 

idosa em situação de vulnerabilidade sócio-familiar. 

 

Foi o requerido condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixou de condenar os honorários sucumbenciais. 

 

Por fim, o juiz determinou o a remessa dos autos à este E. 

Tribunal para o reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I do CPC. 

 

É a breve exposição. 

 

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO: 

 

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do reexame 

necessário. 
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Trata-se de Ação Civil Pública onde o Ministério Público do 

Paraná pugna pelo imediato recolhimento do idoso José Orlando Mariano em uma 

instituição de longa permanência para pessoa idosa, já que ele e sua família encontram-

se em situação de fragilidade e vulnerabilidade social. 

 

Tanto a r. sentença de primeira instância quanto o d. parecer da 

Procuradoria Geral de Justiça devem ser acolhidos e mantidos na integra, já que 

analisaram com maestria o núcleo central desta demanda. 

 

Com base no princípio da dignidade da pessoa humana, bem 

como no disposto no artigo 196 da Constituição Federal e na Lei 10.741/2003 (Estatuto 

do idoso), que consagra o direito à saúde como dever do Estado, depreende-se que o 

Poder Público deve prover de forma ampla os recursos necessários à proteção da vida e 

da saúde do idoso. 

 

Conforme esclarece a doutrina “A dignidade da pessoa humana 

como fundamento da República Federativa do Brasil, consagra, desde logo, nosso 

Estado como uma organização centrada no ser humano, e não em qualquer outro 

referencial. A razão de ser do Estado brasileiro não se funda na propriedade, em classes, 

em corporações, em organizações religiosas, tampouco no próprio Estado (como ocorre 

nos regimes totalitários), mas sim na pessoa humana. 

 

Na feliz síntese de Alexandre de Moraes, “esse fundamento 

afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em 

detrimento da liberdade individual”. São vários os valores constitucionais que decorrem 

diretamente da ideia de dignidade humana, tais como, dentre outros, o direito à vida, à 

intimidade, à honra e à imagem. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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A dignidade da pessoa humana assenta-se no reconhecimento de 

duas posições jurídicas do indivíduo. De um lado, apresenta-se como um direito de 

proteção individual, não só em relação ao Estado, mas, também, frente aos demais 

indivíduos. De outro, constitui dever fundamental de tratamento igualitário dos próprios 

semelhantes.” (Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, Direito Constitucional 

Descomplicado, p. 86, 4ª Edição, 2009, Edit. Método). 

 

Sendo assim, como bem destacado pelo Procurador de Justiça, 

“É sabido que diante da situação de risco a pessoa idosa cabe acionar o Estado para 

assegurar à proteção adequada àqueles que dele necessitem por intermédio dos gestores 

públicos nas esferas da saúde e assistência social.” (fl. 253). 

 

Escorreita a sentença quando assevera que:  

 

“De acordo com o art. 230 da Constituição Federal, o Estado 

tem o dever de incluir políticas públicas que atendam às necessidades do direito à vida 

e à saúde de pessoas idosas, com o objetivo de lhes assegurarem dignidade. Dispõe o 

referido artigo: ‘Art. 230. A família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as 

pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.’ 

 

Destarte, a Lei n. 10741/2003 (Estatuto do Idosos) promove 

diversos direitos para proteger e assistir os idosos. 

 

Os artigos 3º, inciso VIII e 9º da referida lei, preveem medidas 

que o Poder Público deve assegurar ao idoso, in verbis: Art. 3º É obrigação da família, 

da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, a alimentação, à educação, à 
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cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de 

propriedade compreende: VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de 

assistência social locais. Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 

proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

 

No presente caso, considerando as condições financeiras e de 

saúde, houve comprovação de forma inequívoca, por meio de visitas domiciliares e 

acompanhamentos da FAZ à residência do representado, de que o Srº José Orlando 

Mariano necessita de acolhimento em uma instituição de longa permanência (seq. 1.2, 

1.3, 1.4, 20.2 e 20.3). 

 

Ademais, o próprio Município, por meio de relatórios (seq. 

20.3), confirmou a necessidade e tomou as medidas cabíveis para acolher o idoso em 

uma instituição que lhe proporcione as condições imprescindíveis para a saúde e 

dignidade. 

 

Dessa forma, o Município é obrigado, conforme a política 

pública prevista pelo texto constitucional e pelo estatuto do idoso, a providenciar o 

acolhimento do idoso em uma instituição de longa permanência.” 

 

E assim o é, inclusive, por restar demonstrado que o idoso não 

pode continuar sendo cuidado pela própria família, que também encontra-se em séria 

situação de fragilidade e vulnerabilidade social. 

 

Quando a condenação do requerido ao pagamento das custas 

processuais, novamente acertada a r. sentença. 
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O pagamento das custas processuais é destinado ao FUNJUS, 

fundo este responsável pelo pagamento da estrutura física e de recursos humanos das 

varas do poder judiciário. 

 

Inobstante a este fato, inexiste qualquer ato normativo de cunho 

administrativo ou até mesmo legal que autorize o não pagamento das custas pela 

Fazenda Pública. 

 

De outra banda, em termos processuais, foi o Município de 

Curitiba quem deu causa a presente ação, de forma que, pelo princípio da causalidade, 

seria de sua responsabilidade todos os custos atinentes ao pagamento da sucumbência 

decorrente da ação proposta. 

 

Ademais, a Lei Estadual n.º 6.149/1970, que dispõe sobre o 

Regimento de Custas dos atos judiciais, prevê expressamente, em seu art. 18, a 

possibilidade de a Fazenda Pública municipal vir a pagar custas processuais nos casos 

em que tal condenação se impuser no âmbito da Justiça Estadual. 

 

Veja-se: 

 

"Art. 18. As custas a cargo da Fazendo Pública estadual e 

municipal serão pagas mediante despacho da autoridade competente, em requerimento, 

devidamente instruído, firmado pelo escrivão do feito, por si e em nome dos demais 

interessados, exceto as da distribuição, que serão pagas no ato" 
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Portanto, observa-se que o Município de Curitiba tem o dever 

de pagar custas processuais da mesma forma que os demais litigantes em juízo, e que 

não é titular de qualquer isenção nesse sentido. 

 

Tem-se, portanto, que não resta dúvida acerca da possibilidade 

de condenação do Município de Curitiba ao pagamento das custas processuais. 

 

Pelo exposto, voto no sentido de manter integralmente a 

sentença, em sede de reexame necessário. 

 

 

III - DECISÃO: 

 

Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, à unanimidade de votos, em 

MANTER a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.  

 

 

Participaram da sessão, presidida pela Desembargadora 

REGINA AFONSO PORTES (sem voto), e acompanharam o voto da Relatora os 

Excelentíssimos Senhores Desembargadores ABRAHAM LINCOLN CALIXTO e 

MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA  . 

 

 

Curitiba, 28 de abril de 2015. 

 

 

Juíza CRISTIANE SANTOS LEITE 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 9 de 9

Reexame Necessário nº 1.301.871-0  fls. 9 

 

Relatora 


		2015-05-06T11:24:39-0300
	Paraná - Brasil
	Validade Legal


	



