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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 
1002062-84.2015.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelante JENIFFER 
ENILLA MONTEIRO DA CRUZ - ME.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.

São Paulo, 19 de junho de 2017.

HELOÍSA MIMESSI
RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Voto n. 3.566

Apelação n. 1002062-84.2015.8.26.0223
Apelante: Jeniffer Enilla Monteiro da Cruz  ME 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Origem: 3ª Vara Cível da Comarca de Guarujá
MM. Juiz: Gustavo Gonçalves Alvarez

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Instituição de Longa 
Permanência de Idosos. Pretensão voltada à interdição 
da entidade. Descumprimento das normas de 
funcionamento. Arts. 48, 49 e 50 da Lei nº 10.741/03 
(Estatuto do Idoso). Irregularidades comprovadas. 
Precedentes.
Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso 
desprovido. 

Cuida-se de ação civil pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de 

Guarujá e de Jeniffer Enilla Monteiro da Cruz  ME, via da qual busca a 

interdição definitiva da Instituição de Longa Permanência de Idosos 

(ILPI) mencionada na inicial, com o abrigamento dos idosos em outra 

instituição e custeio do acolhimento daqueles que não reunirem 

condições econômicas para tanto, diante de diversas irregularidades 

praticadas.

A r. sentença de fls. 347/350 julgou procedente o 

pedido inicial para: “a) interditar definitivamente a Instituição de Longa 

Permanência de Idosos (ILPI) mencionada na inicial ou sua sucessora 
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na mesma atividade, no mesmo local ou prestadora de serviços pelas 

mesmas pessoas físicas, ainda que em outro local; b) se a situação 

individual de cada idoso assim ensejar, abrigar cada qual deles em 

outra instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em 

regulares e legais condições para tanto, comunicando-se os 

representantes legais ou responsáveis pelos respectivos idosos, 

custeando permanentemente o acolhimento daqueles que não reunirem 

condições econômicas para tanto, tornando definitiva a liminar 

inicialmente concedida, retomando seus efeitos a partir desta sentença”.

Apela a ré Jennifer Monteiro da Cruz  ME com 

razões a fls. 359/406.

Em sede de preliminares, requer a anulação da r. 

sentença, ao argumento de que teve cerceado seu direito de defesa diante 

do julgamento antecipado da lide.

No mérito, argumenta que protocolou junto ao Poder 

Público pedido para a obtenção de todos os documentos necessários ao 

seu funcionamento; que estes documentos foram apresentados em mãos 

ao órgão ministerial, sendo de conhecimento do subscritor da exordial; 

que o mesmo Inquérito Civil nº 427/14 deu origem a outra ACP, 

proposta contra Maria Ivone, que trabalha na entidade; que os 

documentos apresentados foram simplesmente arquivados, sem que o 

MP solicitasse qualquer outro documento ou esclarecimento de sua 

parte.

Acrescenta que protocolou pedido de alvará de 

localização e funcionamento e que aguarda o andamento do pleito; que 

juntou a licença da Vigilância Sanitária, assim como o protocolo 
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realizado junto à Vigilância Sanitária e ao Conselho Municipal do Idoso; 

que apresenta, neste momento, o auto de vistoria emitido pelo Corpo de 

Bombeiros, com validade até 21 de outubro de 2017; além dos contratos 

de prestação de serviço com seus moradores; que a exordial reputa que a 

instituição não possui sala de enfermagem e nem local próprio para 

acondicionar medicamentos, mas que, conforme dispõe a RDC nº 283/05 

do Ministério da Saúde, o grau de dependência dos moradores da 

entidade é nível “I”, de modo que são independentes e não presta 

qualquer serviço de atendimento médico ou de enfermagem, sendo que 

suas cuidadoras regularmente formadas e certificadas se revezam no 

acompanhamento e cuidados normais de rotina; que mantém registro de 

seus moradores, tanto dos contratos, como dos dados atualizados de 

familiares; que além de nutricionista, possui outra cuidadora 

regularmente formada e certificada e que ela própria é formada como 

cuidadora; que a entidade é pequena e atende apenas cinco moradores; 

que na inicial consta que não oferece qualquer atividade aos abrigados 

ou projeto relacionado a atividades ocupacionais, terapêuticas, de lazer 

ou religiosas, mas que cabe a cada morador, na qualidade de pessoa 

capaz, optar pela atividade que melhor lhe atenda.

Aduz que demonstrou que protocolou pedido de 

alvará e aguarda apenas a tramitação de seu pedido para que obtenha a 

autorização para fixar placa de identificação; que, em que pese na 

exordial conste que não mantém controle rigoroso de validade dos 

produtos alimentícios, toda alimentação servida aos moradores é 

selecionada, adquirida na rede varejista do Município; que a nutricionista 

participa diretamente da alimentação servida, sendo profissional 
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capacitada para orientação; que é de responsabilidade dessa profissional 

a elaboração da dieta alimentar da clientela. Pontua, por fim, que os 

documentos juntados demonstram que sempre buscou cumprir a 

legislação vigente perante o Poder Público; que faltam alguns detalhes 

técnicos, mas que dependem apenas deste. 

Contrarrazões a fls. 444/455.

Recurso distribuído por prevenção ao Agravo de 

Instrumento nº 2008123-94.2016.8.26.0000, desta Relatoria, que 

manteve a decisão que recebeu o recurso de apelação em seu duplo 

efeito, com exceção da matéria decidida a título de tutela antecipada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça a fls. 478/485, 

pelo não provimento do recurso.

FUNDAMENTOS E VOTO.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese a 

interdição da ILPI referida na inicial, ao fundamento de que esta não 

atende aos seguintes requisitos necessários ao seu funcionamento:

(a) não possui alvará de localização e 

funcionamento;

(b) não está inscrita ou cadastrada junto à Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Vigilância Sanitária 

ou Conselho Municipal do Idoso;

(c) não possui auto de vistoria do Corpo de 

Bombeiros;
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(d) não mantém contratos de prestações de serviços 

com cada abrigado;

(e) não apresenta boas condições de habitabilidade e 

de

higiene;

(f) não mantém sala de enfermagem;

(g) não mantém local próprio para acondicionar 

medicamentos;

(h) não mantém registro atualizado dos abrigados 

contendo a mínima qualificação deles;

(i) não mantém um único funcionário para 

atendimento

dos idosos, seja de enfermagem, seja de fisioterapia, 

seja de nutrição, dentre outros indispensáveis;

(j) não oferece qualquer atividade aos abrigados, ou 

mesmo projeto relacionado a atividades 

ocupacionais, terapêuticas, de lazer e religiosas;

(k) mantém a respectiva sede sem identificação 

externa

da finalidade dos serviços prestados; e

(l) não mantém controle rigoroso da validade dos 

produtos alimentícios.

No curso do inquérito civil apurou-se, por exemplo, 

que a entidade não possuía registro junto à Vigilância Sanitária, Alvará 

de Localização e Funcionamento, Auto de Vistoria do Corpo de 
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Bombeiros, inscrição no Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou na 

Secretaria de Assistência Social, e que não dispunha de contrato de 

prestação de serviços ou responsável técnico, conforme consta do Ofício 

da Prefeitura Municipal a fls. 41/48.

Ainda que se observe que, ao longo do procedimento 

administrativo, a requerida buscou sanar algumas das irregularidades 

apontadas, como licença junto à Vigilância Sanitária (fls. 321), Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros (fls. 205) e inscrição na JUCESP (fls. 

203/204 e fls. 208), outras delas perduram.

A Lei nº 10.471/03 (Estatuto do Idoso), no que se 

refere especificamente às entidades de atendimento ao idoso, estabelece 

expressamente que:

Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela 
manutenção das próprias unidades, observadas as normas de 
planejamento e execução emanadas do órgão competente da 
Política Nacional do Idoso, conforme a Lei no 8.842, de 1994.

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-
governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à 
inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, 
e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da 
Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, 
observados os seguintes requisitos:

I  oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;

II  apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho 
compatíveis com os princípios desta Lei;

III  estar regularmente constituída;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
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IV  demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

        

Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os 
seguintes princípios:

I  preservação dos vínculos familiares;

II  atendimento personalizado e em pequenos grupos;

III  manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em 
caso de força maior;

IV  participação do idoso nas atividades comunitárias, de 
caráter interno e externo;

V  observância dos direitos e garantias dos idosos;

VI  preservação da identidade do idoso e oferecimento de 
ambiente de respeito e dignidade.

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de 
atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos 
atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das 
sanções administrativas.

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de 
atendimento:

I  celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o 
idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da 
entidade e prestações decorrentes do contrato, com os 
respectivos preços, se for o caso;

II  observar os direitos e as garantias de que são titulares os 
idosos;

III  fornecer vestuário adequado, se for pública, e 
alimentação suficiente;

IV  oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
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habitabilidade;

V  oferecer atendimento personalizado;

VI  diligenciar no sentido da preservação dos vínculos 
familiares;

VII  oferecer acomodações apropriadas para recebimento 
de visitas;

VIII  proporcionar cuidados à saúde, conforme a 
necessidade do idoso;

IX  promover atividades educacionais, esportivas, culturais 
e de lazer;

X  propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de 
acordo com suas crenças;

XI  proceder a estudo social e pessoal de cada caso;

XII  comunicar à autoridade competente de saúde toda 
ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;

XIII  providenciar ou solicitar que o Ministério Público 
requisite os documentos necessários ao exercício da 
cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei;

XIV  fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que 
receberem dos idosos;

XV  manter arquivo de anotações onde constem data e 
circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, 
parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem 
como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e 
demais dados que possibilitem sua identificação e a 
individualização do atendimento;

XVI  comunicar ao Ministério Público, para as providências 
cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte 
dos familiares;

XVII  manter no quadro de pessoal profissionais com 
formação específica.

Verificou-se, de início, que a ILPI não possuía 

registro no Conselho Municipal da Pessoa Idosa e nem de seu programa 
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de atendimento (fls. 40), em desrespeito ao parágrafo único, art. 48 do 

Estatuto, e que, de igual modo, não possuía Alvará de Funcionamento e 

Localização para atividade de instituição de longa permanência de idosos 

(fls. 43 e fls. 52), o que teria levado, inclusive, à interdição da entidade.

Ressalte-se que, quanto a esta última exigência, a 

apelante demonstrou que protocolou o pedido de alvará, que ainda pende 

de análise pelo órgão responsável. Contudo também não passa 

despercebido que o pedido foi protocolado já no curso desta ação civil 

pública (fls. 183), sendo certo que o início das atividades se deu muito 

antes da tentativa de regularização junto às autoridades competentes.

Quanto ao cadastro no Conselho Municipal, não 

consta nos autos que tenha sido requerido, o que faz crer que, até o 

momento, a exigência não tenha sido cumprida.

Não se ignora ainda que o art. 50, I, do Estatuto do 

Idoso impõe às entidades de atendimento a obrigação de celebrar 

contrato escrito de prestação de serviços com cada idoso. 

As declarações de autorização de prestação de 

serviços constantes a fls. 195/199 não suprem a imposição legal, na 

medida em que não especificam “o tipo de atendimento, as obrigações 

da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos 

preços”, conforme expressamente prevê o dispositivo citado. O mesmo 

ocorre com os contratos de prestação de serviços a fls. 134/142 e fls. 

372/376. Não passa despercebido também que o único contrato que 

possui data de celebração (21.05.2014) aparenta ter sido firmado em 

momento posterior, na medida em que em seu cabeçalho consta o CNPJ 

da instituição, que somente foi inscrita no cadastro nacional de pessoas 
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jurídicas em 10.09.2014 (fls. 208), o que indica que, por ocasião do 

início da prestação dos serviços, não havia contrato algum.

Frise-se, ademais, que a prestação de serviços em 

referência se submete ao direito do consumidor1, de modo que deve 

observar os direitos básicos previstas na legislação consumerista, como o 

direito à informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC).

Não se verificou, de igual modo, o cumprimento à 

obrigação de “manter arquivo de anotações onde constem data e 

circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, 

endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de 

contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que 

possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento” (art. 

50, XV), sendo certo que o simplório documento de fls. 190 não pode ser 

considerado como hábil ao cumprimento da norma, porquanto se trata de 

simples folha de papel manuscrita contendo apenas o nome dos 

residentes, sua idade e o endereço e telefone dos responsáveis.

Quanto à obrigação de “promover atividades 

educacionais, esportivas, culturais e de lazer” (art. 50, IX) e de 

“propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com 

suas crenças” (art. 50, X), a apelante limitou-se a dizer que cabe a cada 

morador, na qualidade de pessoa capaz, “optar pela atividade que melhor 

lhe atenda” (fls. 387), sem indicar quaisquer projetos ou exemplo de 

atividades que sejam eventualmente desempenhadas no local, o que, 

claramente, não atende ao preceito normativo. Não se ignora ainda que, 

no curso do inquérito civil, apurou-se que um dos residentes era pessoa 

1 MENDONÇA, Juliana Moreira. Breves considerações a respeito do Estatuto do Idoso. Disponível 
em http://www.lfg.com.br 20 outubro. 2008. 

http://www.lfg.com.br
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com deficiência (fls. 43 e fls. 102/103).

Desse modo, verifica-se que a apelante deu início à 

prestação de serviços de acolhimento de idosos sem cumprir previamente 

as normas próprias aplicáveis à atividade, não tendo regularizado 

completamente a sua situação até o presente momento, restando 

desnecessária a produção da prova testemunhal requerida. 

Com efeito, na condução do processo o juiz deve 

indeferir as provas que considerar desnecessárias, inúteis ou 

protelatórias, assim como pode dispensar a dilação probatória se 

entender que a prova produzida é suficiente “O julgamento antecipado 

da lide não erige, automaticamente, em cerceamento de defesa, 

porquanto consagra o CPC 131 o princípio da persuasão racional, que 

habilita o Magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, 

das provas, da jurisprudência e da legislação que entender aplicável ao 

caso concreto” (TJSP, Apelação nº 9095305-14.2007, Relator 

Desembargador Neves Amorim, j. 17/01/2012  em referência ao 

CPC/73).

Como se expôs, o conjunto probatório presente nos 

autos demonstra a prescindibilidade da prova requerida, não tendo a 

apelante, no curso da ação, apresentado argumentos que enfraquecessem 

a conclusão tirada da prova documental produzida, nem indicado de que 

modo a prova testemunhal requerida poderia fazê-lo.

No mais, a Lei nº 10.741/03 prevê uma série de 

sanções administrativas aplicáveis às entidades de atendimento que 

desrespeitem as normas de funcionamento, conforme dispõe seu art. 55:

Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as 
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determinações desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou 
prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido 
processo legal:
I  as entidades governamentais:
a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição de programa;
II  as entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas;
d) interdição de unidade ou suspensão de programa;
e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse 
público.
§ 1o Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo 
de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento 
provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a 
suspensão do programa.
§ 2o A suspensão parcial ou total do repasse de verbas 
públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação ou 
desvio de finalidade dos recursos.
§ 3o Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, 
que coloque em risco os direitos assegurados nesta Lei, será 
o fato comunicado ao Ministério Público, para as 
providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão 
das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de 
atendimento a idosos a bem do interesse público, sem 
prejuízo das providências a serem tomadas pela Vigilância 
Sanitária.
§ 4o Na aplicação das penalidades, serão consideradas a 
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que 
dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes da entidade.

Neste diapasão, em que pese o esforço da instituição 

em tentar regularizar algumas das faltas apontadas, é notável que ainda 

apresenta graves irregularidades, de modo que a r. sentença deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos.

Em casos análogos, decidiu este E. Tribunal de 
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Justiça:

APELAÇÃO  AÇÃO CIVIL PÚBLICA  PROTEÇÃO AO 
IDOSO  ENTIDADE DE ATENDIMENTO  Pretensão inicial 
voltada à interdição de entidade de atendimento de idosos, 
em decorrência da inobservação às regras de saneamento  
arcabouço normativo destinado à proteção da terceira idade 
que exige o cumprimento de diversos requisitos pelas 
unidades de atendimento, dentre os quais a preservação da 
saúde e da vida de seus beneficiários, a partir de um 
ambiente adequado e salubre  irregularidades comprovadas 
pelos elementos de informação coligidos aos autos, em 
afronta ao disposto no art. 48, parágrafo único, inciso I, da 
Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)  imposição de 
consequente sanção administrativa pela falta contínua  
interdição (art. 55, II, d, da legislação estatutária)  
legalidade - sentença integralmente mantida. Recurso da ré 
improvido. (Apelação nº 0044567-60.2010.8.26.0554, Relator 
Desembargador Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito 
Público, j. 31.03.2014).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Rio Claro. Obrigação de fazer. 
Hospedaria para idosos. Adequação das instalações e da 
atividade para atender a legislação que ampara os idosos e 
os deficientes. Fiscalização municipal. Interdição do local.  
1. Litisconsórcio necessário. Não se estabelece litisconsórcio 
necessário passivo entre a hospedaria e os idosos 
hospedados. O pedido de adequação do imóvel e da atividade 
à legislação de assistência ao idoso e o pedido de 
fiscalização do Poder Público só atingem quem exerce a 
atividade e a Administração, pois apenas a eles cabem o 
cumprimento. Análise do art. 47 do CPC.  2. Fiscalização do 
Município. Interdição do estabelecimento.  Cabe ao 
Município, de posse do poder de polícia que lhe é atribuído 
pela Constituição Federal (art. 23, II e 30, VIII da CF), 
fiscalizar as atividades comerciais desenvolvidas em seu 
território e zelar pelo bem estar geral dos idosos e 
deficientes. A interdição do estabelecimento é decorrência 
lógica do não atendimento da entidade à legislação 
específica. As consequências de eventual interdição devem 
fazer parte da política pública municipal.  Procedência. 
Recurso do Município desprovido. (Apelação nº 
0016183-59.2009.8.26.0510, Relator Desembargador Torres 
de Carvalho, 10ª Câmara de Direito Público, j. 01.07.2013).
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Apelação Cível Ação Civil Pública  Casa de Repouso  
Fiscalização pela Vigilância Sanitária  Inquérito Civil pelo 
Ministério Público  Constatação de total falta de condições 
de abrigar idosos e doentes psiquiátricos, como também do 
descumprimento, inclusive confessado, de exigências 
burocráticas  Parquet que requer interdição do referido 
asilo, com encerramento definitivo de suas atividades  
Sentença de procedência  Recurso da requerida  
Desprovimento de rigor.
Instituição de abrigo para idosos (asilo) e portadores de 
patologias psiquiátricas clandestina. Inexistência de 
permissão de funcionamento - Ausência de condições de 
salubridade e comodidade. Violação da regra dos art. 2º, 19, 
48, incs. I, II e III, e 49, incs. V e VI, da Lei Federal nº 
10.741/03 (Estatuto do Idoso). . A interdição do 
estabelecimento é decorrência lógica do não atendimento da 
entidade à legislação específica.
R. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Apelação nº 
0003933-60.2007.8.26.0543, Relator Desembargador Sidney 
Romano dos Reis, 6ª Câmara de Direito Público, j. 
16.09.2013).

À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO 

ao recurso.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária 

e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e 

constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que, tratando-se 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).

Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão 

permanente da 5ª Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos 

no art. 1º da Resolução nº 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a 

presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de 
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cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no 

citado art. 1º da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará 

aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI

Relatora
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