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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1016456-24.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEUZA 
DE CARVALHO FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram 
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON 
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 16 de agosto de 2017.

Isabel Cogan
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 11698 (12ª Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO Nº 1016456-24.2015.8.26.0053 
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: NEUZA DE CARVALHO FARIA
RECORRIDOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: Carolina Martins Clemencio Duprat 
Cardoso
FZ

Saúde. Ação de obrigação de fazer. Internação de idosa em 
casa de repouso. Dever de prestação reconhecido pelo 
Município. Acolhimento em instituição vinculada à 
Prefeitura Municipal - Procedência do pedido subsidiário. 
Ressarcimento de valores gastos em internação em 
instituição privada  Desprovimento. Dever de cuidado da 
família. Recusa estatal não comprovada. RECURSO DA 
AUTORA PROVIDO EM PARTE ante o reconhecimento 
do pedido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto 

contra r. sentença de fls. 303/307 que julgou improcedente ação de 

obrigação de fazer, em que autora busca o custeio de internação em casa 

de repouso particular e subsidiariamente o acolhimento em entidade 

pública, e o ressarcimento dos valores dispendidos desde abril de 2014, 

determinando a condenação da requerente a arcar com as custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 

1.000,00 ressalvada a gratuidade judiciária. 

Sustenta a apelante que ante o reconhecimento 

do pedido pelo Município a sentença deve ser reformada, julgando-se 

procedente também o pedido de ressarcimento dos valores gastos com a 

contratação de clínica particular (fls. 337/347).
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Recurso isento de preparo e contrariado (fls. 

350/357 e 358/361).

É o relatório. 

O recurso é tempestivo e atende aos demais 

requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, a autora, idosa  representada 

pela sua filha Camila Carvalho Faria, sofre de Demência Vascular Mista 

CID 10F:01.3, quadro este que exige cuidados específicos, conforme 

relato médico de fls. 29/33.

De início, nos autos da peça vestibular, a 

requerente apenas pleiteou o custeio pelos entes estaduais e municipais 

de entidade privada, especificamente na “Casa de Repouso A Favorita 

LTDA”, cujos serviços foram contratados pela filha desde abril de 2014, 

consoante documentos juntados às fls. 35/38.

Houve, contudo, emendas à petição inicial, 

oportunidade em que se deu a ampliação dos pedidos, postulando a 

requerente pelo ressarcimento dos valores pagos pela internação 

particular (fls. 89/93) e, subsidiariamente, pela transferência da idosa a 

uma casa de repouso conveniada com o poder público (fls. 153/156).

Às fls. 235 o Município de São Paulo informou 

a transferência da senhora Neuza de Carvalho Faria em 08/03/2016 para 

a Instituição de longa Permanência para Idosos Canindé (ILPI Canindé), 

vinculada à Secretaria Municipal, tendo havido, portanto, o 

reconhecimento parcial do pedido veiculado na vertente ação.

Vale salientar que o Estatuto do Idoso também 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1016456-24.2015.8.26.0053 - Voto nº 11698 4

dá suporte ao pedido:

“Art. 2º O idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, 

para preservação de sua saúde física e mental 

e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, 

espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade.

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, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar 

e comunitária.

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer 

tipo de negligência, discriminação, violência, 

crueldade ou opressão, e todo atentado aos 

seus direitos, por ação ou omissão, será punido 

na forma da lei”.

Nessas circunstâncias, tendo o ente municipal 

atendido à pretensão de acolhimento da idosa após a propositura da 

ação, fato que até os dias de hoje, á míngua de informação contrária, tem-
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se mantido, não é possível afastar tal obrigação, devendo a r. sentença 

ser parcialmente reformada para que seja julgada procedente a pretensão 

neste ponto, conforme o pedido subsidiário constante em fls.153/156.

No mais, conforme citado no dispositivo legal 

supra, forte no art. 230 da Constituição Federal, o dever de amparo às 

pessoas idosas cabe também á família e á sociedade, não sendo um dever 

exclusivo do Estado, haja vista que apenas através de uma atuação social 

conjunta é que se torna possível a salvaguarda da dignidade dos 

indivíduos nesta condição. Sendo assim, os valores dispendidos pela 

filha na contratação de entidade privada para o acolhimento da autora 

não merecem ressarcimento, posto que se trata também de dever da 

família a promoção dos cuidados necessários ao idoso. 

Ademais, firmado o contrato, há a presunção da 

capacidade econômica do adimplemento. Por outro lado, não há 

demonstração probatória capaz de elucidar eventual recusa da 

administração pública em atender a idosa na época em que se deu a 

celebração. 

Nestes termos, não há sustento legal para a 

pretensão de ressarcimento dos gastos da filha para com a internação da 

genitora. Entendimento contrário ensejaria um dever irrestrito do Estado 

em arcar com todas as despesas particulares em prol das pessoas idosas 

em situações de enfermidade.

Por derradeiro, tendo em vista a sucumbência 

parcial em face do reconhecimento do pedido pelo ente Municipal, nos 

termos do §1º do art. 90 do CPC/2015, cada parte deverá arcar com as 

despesas e custas processuais despendidas por cada qual.

Fixa-se a verba honorária de forma recíproca, 
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vedando-se a compensação,  no de R$ 1.000,00, montante que não pode 

ser considerado excessivo, sendo compatível com os esforços das partes 

e à complexidade da causa, atendendo os critérios do artigo 85, §3º 

inciso I, c/c §4º, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Considera-se prequestionada toda a matéria 

infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-

se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação 

numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha 

sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 

08.05.2006 p. 240).

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao 

recurso.

ISABEL COGAN 
        Relatora 
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