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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -TUTELA DE URGÊNCIA - MELHORIAS DE
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IDOSOS - PRIORIDADE NA FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS - RECURSO DESPROVIDO.

I - Estabelece o artigo 3º, parágrafo único, II, do Estatuto do Idoso, que o Estado deve dar preferência na formulação
e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção do idoso.

II - O desamparo do Município de Uberaba quanto à Instituição Asilar "Lar Espírita Pedro e Paulo" consiste em
patente omissão, o qual reclama a interferência do Judiciário, que não pode fechar os olhos para os prejuízos
decorrentes de tal ato.

III - Existindo nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no art. 300 do
CPC/15, deve ser mantida a medida liminar deferida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.16.084985-7/001 - COMARCA DE UBERABA - AGRAVANTE(S):
MUNICIPIO DE UBERABA - AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DES. WILSON BENEVIDES
RELATOR.

DES. WILSON BENEVIDES (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE UBERABA, visando à reforma da decisão de
Ordem nº 04, proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, que, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em desfavor do ora
agravante e do Lar Espírita Pedro e Paulo, deferiu a antecipação de tutela pugnada, estabelecendo diversas
obrigações de fazer para cada um dos réus.
      Nas razões recursais (Ordem nº 01), o recorrente informa que, in casu, o parquet atua em defesa dos idosos
internados no Lar Espírita Pedro e Paula. Narra que o agravado alegou ser dever do Município, no âmbito da
assistência social, proteger a dignidade dos anciãos, cabendo ao Poder Público formular políticas e realizar ações e
atividades que promovam o bem-estar e a saúde aos idosos abrigados na ILPI (Instituição de Longa Permanência
para Idosos). Por fim, o órgão ministerial teria concluído que a ILPI "Lar Espírita Pedro e Paulo" não oferece
condições adequadas de funcionamento, pugnando pela condenação do ente municipal, ora agravante, na efetivação
de medidas públicas e tomada de ações de apoio e auxílio da entidade assistencial.
      Argui que a decisão atacada não pode prevalecer, diante da inobservância do liame de atuação do Poder
Judiciário ao mérito administrativo, além de tratar-se de decisão genérica, sem qualquer limitação casuística.
      Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do
agravo para reformar a decisão atacada, desonerando o recorrente da obrigação imposta liminarmente.
      Ausente o preparo, ante a isenção legal prévia (art. 1.007, § 1º, do NCPC).
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      Indeferido o efeito suspensivo (Ordem nº 28).
      Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta à Ordem nº 33 (f. 30/35).
      Prestadas informações judiciais (Ordem nº 34).
      A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se à Ordem nº 35, opinando pelo não provimento do recurso aviado.
      É, em síntese, o relatório.
      Decido.
      Insurge-se o agravante contra decisão liminar que deferiu medida liminar pleiteada nos seguintes termos:
Por todo o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM CARÁTER LIMINAR, nos termos do art.
297 do NCPC e DETERMINO A ORDEM para que o Município de Uberaba, tome as seguintes medidas:

1.1) garanta o atendimento pelo SUS aos idosos abrigados no Lar Espírita Pedro e Paulo;
       1.1.1) Com a designação de Equipe de Saúde da Família, que deverá comparecer mensalmente naquela
instituição com a presença de todos os profissionais da equipe, inclusive médico, realizando atendimento a todos os
abrigados, efetuando registros e observações em seus prontuários, bem como encaminhando aos serviços de saúde
próprios os idosos que necessitarem de atendimento especializado;
       1.1.2) Respaldando a atuação da Equipe de Saúde da Família com exames diagnósticos e consultas
especializadas, notadamente nas especialidades geriatria, psiquiatria, neurologia;
       1.1.3) Garantindo a Assistência Farmacêutica aos idosos institucionalizados, inclusive em relação a fraldas e
alimentação enteral aos idosos acamados;

1.2) Designe, a partir dos quadros de servidores municipais, outros profissionais essenciais à saúde e vida digna dos
idosos (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e nutricionistas) para auxiliarem nos trabalhos da ILPI em tela no
atendimento aos idosos;

1.3) No âmbito da Assistência Social, proceda ao acompanhamento dos idosos e suas famílias, inclusive visando o
fortalecimento dos vínculos familiares, de maneira a possibilitar ao idoso o necessário convívio familiar;

1.4) Disponibilize profissional engenheiro ou arquiteto para identificar e elaborar o competente projeto de adaptação
do imóvel da ILPI às normas sanitárias e de acessibilidade e, se necessário, que arque com os custos das
adaptações e/ou disponibilize a mão de obra necessária para a realização das reformas necessitadas, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa pecuniária.

Da mesma forma determino que o LAR ESPÍRITA PEDRO E PAULO apresente, no prazo de 60 (sessenta) dias,
cronograma de adequações de suas condições sanitárias, com vistas à regularização gradativa de suas atividades,
sob pena aplicação de multa pecuniária. (Ordem nº 04).

      O artigo 300, caput, da legislação processual civil em vigor elenca os requisitos essenciais para o magistrado
conceder a tutela provisória de urgência pela parte autora, senão vejamos:

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

      Da leitura do supracitado dispositivo, constata-se que duas condições devem ser atendidas: i) quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
      Todavia, a satisfação provisória da pretensão autoral deve ser, ainda, reversível.
      Compulsando os autos, revela-se que o Lar Espírita Pedro e Paulo, ao longo dos anos, vem apresentando
deficiências no que tange à sua adequação às normas sanitárias, impedindo o asilo de obter o Alvará Sanitário,
documento esse exigido por lei para o funcionamento da ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos.
      Ademais, o MP investiga a entidade asilar em comento desde 2011, ou seja, há 05 (cinco) anos, todavia,
verificado que não houve, por parte do asilo, a regularização de sua situação e, considerando ainda o avultado lapso
temporal, o parquet ajuizou a presente ação. O órgão ministerial frisou ainda que em 2014 constatou ausência de
apoio do ente municipal à instituição asilar, a qual não contava com o apoio de nenhuma das assistentes sociais
municipais da Equipe da SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social).
      O parquet argumenta ainda que a existência de diversas deficiências na ILPI, a qual presta serviços à
municipalidade, faz com que se constate a desídia do ente municipal nas questões relacionadas às políticas públicas
voltadas aos idosos e, em especial, para a ILPI em questão.
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      Pois bem.
      O Estatuto do Idoso, consubstanciado na Lei nº 10.741/03, dispõe de forma taxativa em seu art. 33, que a
assistência social aos idosos será prestada em observância das normas contidas na Lei Orgânica da Assistência
Social, na Política Nacional do Idoso, bem como no Sistema Único de Saúde e outras leis que eventualmente se
apliquem aos casos específicos.
      Assim, há que se observar as disposições contidas no Decreto Federal nº 1.948/96, que regulamenta a Lei da
Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94), especificamente o seu art. 17, que assegura a assistência asilar
governamental, nos seguintes termos:

Art. 17. O idoso terá atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.

Parágrafo único. O idoso que não tenha meios de prover à sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja
família não tenha condições de prover à sua manutenção, terá assegurada a assistência asilar, pela União, pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da lei. (grifamos)

      No caso em tela, restou incontroverso que a instituição asilar conta com repasse do erário municipal para abrigar
idosos atendidos pela vaga social - ou seja, encaminhados à ILPI pelo Município de Uberaba por meio da SEDS -,
fato esse que faz com que seja exigido do Município, ações efetivas para a melhoria dos serviços prestados pela
instituição, posto ser, evidentemente, prestadora de serviço público.
      Destaca-se, inclusive, que o Poder Público tem o dever de ingerência na atuação das ILPIs, não se fazendo
distinção relacionada a sua natureza, se públicas, filantrópicas ou privadas.
      Urge salientar que não se olvida da relevância do serviço assistencial prestado pela instituição asilar, todavia, ela
deve atender aos critérios mínimos para o funcionamento (f. 09, Ordem nº 04).
      E, mesmo após cinco anos de tentativa do MP para que a situação do asilo fosse regularizada, posto não se
revelar razoável tolerar o funcionamento de um asilo sem condições mínimas indispensáveis à obtenção do alvará
sanitário, não se obteve sucesso, persistindo a necessidade de implementação de certas melhorias para um
atendimento digno dos anciões.
      Consoante Relatório de Reinspeção nº 2183/2015, confeccionado pelo Departamento de Vigilância Sanitária
restou concluído:
No momento da inspeção a equipe de fiscalização constatou que o estabelecimento não atende aos critérios mínimos
para o funcionamento, conforme preconizado na legislação, e, portanto, fez interdição parcial. [...] O não cumprimento
do exposto configura infração sanitária, ficando o infrator sujeito as penalidades previstas em lei, assim como a
interrupção das atividades prestadas. O responsável também fica ciente que o Alvará Sanitário é imprescindível para
o funcionamento de seu estabelecimento. (Ordem nº 06, f. 09, grifos originais).

      Nesse sentido, constata-se ofensa a diversos direitos garantidos aos idosos pelo ordenamento jurídico brasileiro,
atuando a instituição asilar em desconformidade: (i) à Carta Magna que proclama à família, à sociedade e ao Estado o
dever de defender a dignidade e bem-estar dos idosos (art. 230, caput, CR/88); (ii) ao Estatuto do Idoso, em especial
aos arts. 2º, 3º, 37, 48 e 50, incisos I, IV, VII, VIII, XI, XV e XVII; e (iii) à Resolução que define os critérios mínimos
para o funcionamento e avaliação das Instituições de Longa Permanência para Idosos, a RDC1/ANVISA nº 283,
26/09/05, em virtude de não possuir alvará sanitário atualizado expedido pelo órgão sanitário competente, conforme
preceituado no ponto 4.5.1 da Resolução, em forma geral, em razão das instalações físicas inapropriadas e à falta de
condições de higiene e saúde básicas, além de quadro de profissionais com formação específica para atendimento
aos idosos.
      Portanto, a conduta do ente público em postergar a adoção de providências para melhoria do asilo em questão
consiste em patente omissão, a qual reclama a interferência do Judiciário, que não pode fechar os olhos para os
prejuízos decorrentes de tal ato.
      Logo, presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o periculum in mora, diante do
deficiente atendimento prestado aos idosos do Lar Espírita Pedro e Paula e a ausência de alvará sanitário.
      Assim, satisfeitos os requisitos estabelecidos no artigo 300, do CPC/15, deve ser mantida incólume a decisão
agravada.
      Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume a r. decisão combatida.
      Custas recursais pelo agravante, observada a isenção legal.

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o(a) Relator(a).
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DES. PEIXOTO HENRIQUES - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO."
1 Resolução da Diretoria Colegiada
---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------
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