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REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.574.433-7. 

ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO 

CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE LONDRINA – PR. 

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO. 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARANÁ. 

RÉU: MUNICÍPIO DE LONDRINA E OUTROS. 

RELATOR: DES. CARLOS MANSUR ARIDA.  

 

 

EMENTA: 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE VAGA PARA IDOSO EM 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. 

NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO IDOSO 

ASSEGURADO NO ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO. LEI 

FEDERAL 10.741/2003. SENTENÇA MANTIDA RM 

SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.  

 

 

RELATÓRIO: 

 

O Ministério Público do Estado do Paraná, na 

qualidade de substituto processual de Sebastiana Marcolino Leite e Alex 

Junior Ribeiro, ajuizou ação civil pública objetivando a disponibilização de 

2 (duas) vagas em instituição de longa permanência para abrigar a idosa, 

com 95 anos de idade, e seu filho, portador de deficiência visual.  
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O pedido liminar foi indeferido (fl. 318). 

 

À fl. 338 o Município de Londrina informou a 

existência de 2 (duas) vagas femininas em Instituição de longa 

permanência, podendo a idosa Sra. Sebastiana Marcolino Leite ser 

abrigada. 

 

À fl. 405 o Douto Juízo a quo determinou que a 

idosa fosse transferida para o Asilo São Vicente de Paula no prazo de 10 

(dez) dias e que o Ministério Público indicasse a existência de residência 

inclusiva para o deficiente visual Alex Ribeiro. 

 

À fl. 455, a Secretaria Municipal do Idoso informou 

que a idosa Sra. Sebastiana já se encontra no Asilo São Vicente de Paulo e 

requereu decisão judicial para que o filho da idosa e deficiente visual Alex 

Ribeiro também fosse para a mesma instituição. 

 

O Ministério Público às fls. 463/464 informou que o 

paciente Alex Ribeiro não necessitaria mais ser internado em instituição 

de longa permanência, pois já se encontra abrigado na residência das 

Sras. Maria Ilce Marques da Silva e Maria Inês Marques da Silva. 

 

Às fls. 471/475, a instituição São Vicente de Paulo 

acostou aos autos fotos demonstrando a situação em que a idosa se 

encontrava no momento em que chegou a instituição e informou ainda 

que a idosa não tinha uma rotina de higiene adequada. 

 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 3 de 6

MINUTA DE VOTO   3 

 

Sobreveio a sentença de fls. 490/492, pela qual o 

MM. Juiz de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito 

quanto à institucionalização do Sr. Alex Ribeiro e julgou procedente o 

pedido de institucionalização da idosa Sra. Sebastiana Marcolino Leite, 

condenando o Município de Londrina a manter a substituída em instituição 

de longa permanência. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de 

custas e despesas processuais. Sem honorários.  

 

Sem recursos, vieram os autos a este E. TJPR e, ato 

continuo foram encaminhados à D. Procuradoria Geral de Justiça que 

opinou pela manutenção da sentença, em sede de reexame necessário 

(fls. 12/17-TJPR). 

 

É o relatório. 

 

VOTO E SEUS FUNDAMENTOS: 

 

1. Admissibilidade.  

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do reexame necessário. 

 

2. Reexame Necessário. 

 

2.1. Conforme se depreende dos autos, a idosa era 

negligenciada quanto aos cuidados de saúde, higiene e, inclusive, quanto 

à alimentação, necessitando, portanto, de vaga em instituição 

especializada de longa permanência. 
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2.2. O Estatuto do Idoso prevê expressamente a 

obrigação do Poder Público de fornecer condições à pessoa idosa que lhe 

permita um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 

9º), bem como positivou o dever de fornecer aos idosos, condições de 

moradia digna mediante assistência social. 

 

Impende ressaltar que a Constituição Federal 

também dispõe sobre o tema: 

 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm 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. 
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão 
executados preferencialmente em seus lares. 
§ 2º  Aos maiores de sessenta e cinco anos é 
garantida a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos. 
 

Deste modo, a Constituição vincula o Estado à 

efetivação dos direitos fundamentais, passando a existir deste vínculo 

uma situação jurídica, consoante se extrai da lição doutrinária do jurista 

Osvaldo Canela Junior: 

 

“O efeito de irradiação dos direitos fundamentais é 
de tal forma intenso, que vincula a conduta do 
Estado. Isto significa que as formas de expressão 
do poder estatal devem atuar coordenadamente 
para que se efetivem os direitos fundamentais. 
Assim, o Estado, por seus agentes, ao não produzir 
a irradiação necessária para a efetivação dos 
direitos fundamentais, viola a Constituição. ” 
(CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle Judicial de 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

Página 5 de 6

MINUTA DE VOTO   5 

 

Politicas Públicas. 1º ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
P. 41. Grifo nosso) 
 

2.3. Convém esclarecer que o Poder Judiciário, 

quando constata a ausência de prestação ou de prestação inadequada 

deste serviço e determina a tomada de providências junto à pessoa 

carente de recursos, não está desrespeitando o princípio da 

independência dos poderes, mas sim assegurando a dignidade da pessoa 

humana e zelando pela realização da justiça social, papel que lhe insculpiu 

a carta constitucional. 

 

Com efeito, é dever ético-jurídico do Poder 

Judiciário garantir o acesso da pessoa idosa ao tratamento adequado a sua 

enfermidade, além de condições dignas de moradia, alimentação e 

cuidados terapêuticos especializados. 

 
3. Conclusão. 

 

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença 

em sede de reexame necessário, nos termos da fundamentação. 

 

Cientifique-se o Ministério Público local para que 

promova o devido acompanhamento da situação dos substituídos, bem 

como observe a destinação dada ao benefício da aposentadoria da Sra. 

Sebastiana Marcolino Leite, uma vez que ela se encontra internada. 
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DECISÃO 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Quinta Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em manter a sentença em sede de reexame 

necessário. 

 

Participaram do julgamento, acompanhando o 

relator, os Des. Luiz Mateus de Lima, presidente, com voto, e Leonel 

Cunha. 

 

Curitiba, 21 de fevereiro de 2017. 

 

DES. CARLOS MANSUR ARIDA 

                Relator 
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