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 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE REFORMA DE

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA

PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A

BENESSE PRETENDIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO.

NECESSIDADE DE SANEAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. CASO QUE SE

ENQUADRA À HIPÓTESE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

OCORRÊNCIA DE REVELIA DA APELANTE. PRETENSÃO DE NOVA

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVAS JÁ

REALIZADAS ANTERIORMENTE, PROCESSUALMENTE E

EXTRAJUDICIALMENTE. SITUAÇÕES QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS EM

TODAS DAS AS OPORTUNIDADES AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA POR

DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. ACOLHIMENTO EM PARTE NO TOCANTE AO

ACOLHIMENTO DE ÚNICO IDOSO QUE AGUARDAVA ENCAMINHAMENTO

PARA INSTITUIÇÃO ADEQUADA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS DO PODER

PÚBLICO QUE NÃO PODEM PREJUDICAR À PARTE. COMPROVAÇÃO POR

MEIO DE RELATÓRIO SOCIAL. CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À OUTROS DOIS

IDOSOS E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. RÉ QUE,

COMPROVADAMENTE, ACOLHEU IDOSOS EM INSTITUIÇÃO DE SUA

PROPRIEDADE DE MANEIRA CONTRÁRIA À DECISÃO JUDICIAL.

MINORAÇÃO DA MULTA ARBITRADA POR DESCUMPRIMENTO.

 RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM

 PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

 

 



VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0032175-36.2018.8.16.0021, da

Comarca de Cascavel – 2ª Vara Cível, em que é  – Apelante SUELI CARDOSO DE QUADROS

 e  MONTEIRO Apelado – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

 

 

 

I – RELATÓRIO

 

Trata-se de recurso de apelação cível em face da sentença (mov. 83.1), interposto por Sueli Cardoso de

  Quadros Monteiro, nos autos de Ação Civil Pública sob o nº 0032175-36.2018.8.16.0021, proferida pelo

 Juízo singular da 2ª Vara Cível da Comarca de Cascavel, que julgou procedente o pedido inicial, com

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) determinar que à ré

cesse, no prazo de 90 (noventa) dias, qualquer atividade relacionada a atendimento de idosos em sua

residência ou qualquer outro endereço que não atenda às exigências legais, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (um mil reais), a incidir até o limite individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem

prejuízo da adoção de outras medidas para efetividade da ordem judicial; b) compelir a ré a se abster de

receber idosos em sua casa ou qualquer outro estabelecimento, para atendimento, sob pena de multa de

R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento, sem limitação individual e sem prejuízo da adoção de

outras medidas para efetividade da ordem judicial; c) ordenar a ré a entregar ao Município de Cascavel

todos os bens, documentos ou dinheiro de titularidade dos idosos recepcionados em sua unidade, no prazo

de 05 (cinco) dias contados a partir da requisição pelo ente competente, sob pena de multa diária de R$

1.000,00 (um mil reais), a incidir até o limite individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem

prejuízo da adoção de outras medidas para efetividade da ordem judicial. Ao final, confirmou a tutela

provisória acostada no (mov. 9.1), impondo à ré multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo

descumprimento da ordem inicial liminar, sem prejuízo das demais multas fixadas. Condenou a parte ré

ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

montante atualizado da causa (INPC/IBGE). Diante da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento

das custas e despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, considerando que o autor

é o Ministério Público.

 

Resumo do andamento processual, no 1º grau:

 

“O pedido inicial, Ação Civil Pública (mov. 1.1), ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, em face

 de Sueli Cardoso de Quadros Monteiro, alegando, em resumo: A) que a ré Sueli Cardoso de Quadros Monteiro

mantém uma Instituição de Longa Permanência para Idosos em sua residência, situada na rua Sócrates, nº 1784,

Bairro Interlagos, em Cascavel/PR, que funciona de forma clandestina, sem atender as exigências legais previstas



pelo Estatuto do Idoso e outras normativas de espécie, não dispondo de licença sanitária, alvará de

funcionamento, vistoria do Corpo de Bombeiros e, sem estruturas físicas seguras e adequadas, sendo que, embora

notificada a se adequar ou cessar as atividades, nada fez para resolver seus graves problemas, continuando a

funcionar e receber idosos ao arrepio da lei; B) apresenta planilha com o nome de 12 (doze) idosos que estariam

albergados no abrigo na data do ajuizamento da inicial; C) sustentou a   necessidade de concessão de medida

liminar para que a ré cesse às atividades de abrigo de idosos, sob pena de multa; D) ao final, a confirmação da

medida liminar para o fim de: I) obrigação de não fazer, consistente em cessar toda e qualquer atividade vinculada

a idosos, em seu estabelecimento clandestino, seja em que endereço for; ii) não fazer, consistente em se abster de

voltar a receber idosos em sua casa ou estabelecimento, seja em que endereço for e, seja sob que título for; iii) de

fazer, consistente em entregar ao Município de Cascavel, qualquer bem, dinheiro, documento, cartão de benefício

dos idosos de que já tem ou venha a ter posse, independente de como foi parar em mãos da demandada.

 

A medida liminar foi deferida em parte, para o fim de proibir a ré de receber idosos em sua casa ou qualquer outro

estabelecimento que se dedique à prestação de serviços similares aos ilustrados no âmbito do inquérito civil nº

0030.13.001360-7, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, imposição de multa por

litigância de má-fé e responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 536, § 3º, do CPC), conforme

(mov. 8.1).

 

A parte ré foi devidamente citada (mov. 29.1 e mov. 30.2), porém, não apresentou resposta, razão pela qual foi

decretada a sua revelia, com a presunção de veracidade dos fatos deduzidos na inicial (mov. 53.1).

 

O MPPR juntou documentos com respostas aos ofícios expedidos à Secretaria Municipal de Assistência Social, à

Vigilância Sanitária Municipal e, ao 4º Grupamento de Bombeiros (mov. 77.1 ao mov. 77.6).

 

Sobreveio sentença de procedência, acolhendo a pretensão exarada na inicial, extinguindo o feito com resolução

de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC (mov. 83.1). ”

 

Inconformada, Sueli Cardoso de Quadros Monteiro interpôs recurso de apelação (mov. 96.1), em síntese:

A) a ausência de saneamento do feito e produção de provas, ensejando na nulidade processual; B)

preliminarmente, sustenta que, antes do julgamento do recurso, o feito seja remetido para o Juízo de

origem para tentativa de nova conciliação; C) menciona relatório de autoria do Secretário Municipal de

Assistência Social acerca da ausência de maus tratos, bem como a existência de forte vínculo afetivo entre

os moradores e a principal cuidadora (mov. 1.4 e mov. 1.5); D) sustenta a necessidade de reforma da

 sentença, diante da ausência de elementos mensurareis a apontar tratamentos desumanos, sendo que

diante da existência de documentos que infirmam a tratativa pela Casa de regularização da situação,

requer a concessão do prazo máximo de 6 (seis) meses, para regularização de toda a Casa, seja na parte



documental restante, seja na parte estrutural junto ao Município, com o acompanhamento pelo Poder

Público, a fim de que sejam atendidas as finalidades legais e do Estatuto do Idoso, sem que ocorra o

fechamento e interdição final da Casa, já que pendências de cunho administrativo, são passíveis de

regularização, e cumprimento diante da prévia existência da personalidade jurídica formalizada; E)

sustenta a necessidade de exclusão das 3 (três) multas impostas no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil

reais), para excluir a condenação de litigância de má-fé, e do crime de desobediência, por ausência de

dolo específico, seja por ausência de recebimento dos idosos para fins de residência no local; F) a

concessão da benesse da assistência judiciária gratuita.

 

O apelado, Ministério Público do Estado do Paraná, em contrarrazões, se manifestou no sentido do não

provimento do recurso de apelação (mov. 112.1).

 

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de

apelação (mov. 11.1; no 2º Grau).

 

É a breve exposição.

II – VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

 

Encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade  (tempestividade; preparo;extrínsecos

regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer) e intrínsecos

(legitimidade para recorrer; interesse de recorrer; cabimento), merecendo o recurso ser conhecido.

 

Da concessão da benesse da justiça gratuita.

 

Conforme consta da decisão de (mov. 8.1), a parte apelante procedeu ao recolhimento do preparo,

conforme observa-se no (mov. 96.5), ato incompatível com a benesse pretendida. Ademais, a parte

adversa sendo o Ministério Público do Estado do Paraná, mesmo na eventual hipótese de sucumbência,

inexiste a condenação em honorários advocatícios.

 

No mesmo sentido, o TJPR:

 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE



CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NOS

EMBARGOS MONITÓRIOS E DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DE

AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO CÍVEL 1. INSURGÊNCIA DO AUTOR BANCO DO BRASIL S.A. 1. PEDIDO

DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATADOS ATÉ A EFETIVA QUITAÇÃO DO

CONTRATO. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA

REFORMADA SOMENTE NESTE ASPECTO. Recurso conhecido e provido. APELAÇÃO CÍVEL 2.

INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS/EMBARGANTES. 1. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO

CONHECIDO NESSE PONTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL.

. 2. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃOAUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO OU DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO CORRETO (ART. 702, §3º

DO CPC/15). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PARTE EM DEMONSTRAR AS

IRREGULARIDADES/ABUSIVIDADES ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TAL ÔNUS

PELA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ADEMAIS, PRETENSÕES GENÉRICAS SEM QUALQUER COTEJO ENTRE

O CONTRATO E OS CÁLCULOS APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS

MÍNIMOS HÁBEIS A AMPARAR A PRETENSÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA QUE ANALISOU OS

DEMAIS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NOS EMBARGOS. ANÁLISE NECESSÁRIA EM RAZÃO DA

INSURGÊNCIA RECURSAL. 3. JUROS CAPITALIZADOS. EXPRESSÃO PREVISÃO CONTRATUAL. 4. ÍNDICES

DE CORREÇÃO E DE ATUALIZAÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO APRESENTADA NOS AUTOS QUE

EVIDENCIA A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA E OS ENCARGOS INCIDENTES. 5. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

POSSIBILIDADE. COBRANÇA NÃO CUMULADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC/2015. Recurso de apelação parcialmente conhecido

e na parte conhecida, desprovido. (TJPR - 14ª C.Cível - 0012571-93.2017.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.:

Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 31.07.2019).

 

Dessa forma, considerando que a apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal, ato

incompatível com a benesse pretendia, não merece prosperar o pedido em exame.

 

Da pretensão de nova tentativa composição.

 

O apelante sustenta a necessidade de remessa do feito ao Juízo de origem, para nova tentativa de

composição entre as partes.

 

Acerca da matéria, dispõe o artigo 334 do Código de Processo Civil, :in verbis

 

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias,



. ”devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência

 

Denota-se dos autos que a tentativa de conciliação foi realizada sem êxito, conforme (mov. 44.1; no 1º

Grau):

 

 

Dessa forma, foi oportunizada às partes tentativa de composição, nos termos da legislação vigente e, não

tendo logrado êxito, e o feito seguiu sua regular tramitação.

 

Ademais, o apelado (MPPR), em sede de contrarrazões, expressamente manifesta sua discordância quanto

nova tentativa de composição, diante da frustração de todas as tentativas anteriores, inclusive, no âmbito

administrativo (mov. 112.1).



 

Assim sendo, não merece acolhimento a pretensão recursal neste tocante.

 

Da revelia/nulidade por ausência de saneamento do feito e produção de provas.

 

A apelante sustenta a nulidade do feito por e ausência de saneamento do feito e produção de provas.

 

A requerida/apelante Sueli Cardoso de Quadros Monteiro foi devidamente citada (mov. 25.1), inclusive,

constituindo advogada, conforme procuração de (mov. 43.1), sendo que participou de audiência de

conciliação devidamente representada, ocasião em que a tentativa de conciliação restou infrutífera (mov.

44.1).

 

Pois bem.

 

Em despacho proferido em 11/03/2019 acostado no (mov. 53.1), o Juízo de origem proferiu a seguinte

decisão (mov. 53.1):

 

 “[...] 1.Considerando que, embora regularmente citada, a parte ré não ofereceu resposta, decreto sua revelia, com

presunção de veracidade dos fatos deduzidos na inicial.

2.Cientifiquem-se as partes e, oportunamente, voltem para sentença.

Int. Dil. [...]”.

 

Acerca da revelia, dispõe o artigo 344, do Código de Processo Civil:

 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de

fato formuladas pelo autor. ”

 

Da detida análise dos autos, observa-se que, mesmo após a decretação dos efeitos da revelia, o juízo a quo

determinou a intimação da apelante para manifestação acerca de documentos novos e informações



a.  

b.  

c.  

prestadas por distintos órgãos públicos, conforme se observa:

 

Decisão que decreta revelia (mov. 53.1);

Despacho de (mov. 63.1);

Certidão de (mov. 78.1) oportunizando manifestação acerca de petição e documentos de (mov. 75 e

77), nos termos do art. 437, §1 e 436, do CPC.

 

De todas as oportunidades em que a parte apelante foi intimada para se manifestar, todas transcorreram in

, mesmo devidamente representada por advogada constituída, aquiescendo com os efeitos inerentes àalbis

sua inércia processual.

 

 

No tocante ao alegado suposto desconhecimento da não apresentação de defesa, a parte assume o bônus e

eventual ônus da contratação do profissional livremente constituído, e, entendendo que eventualmente não

foi adequadamente representado, cabe tomar as medidas cabíveis para apuração de eventuais

responsabilidades. Não pode o Poder Judiciário e a prestação jurisdicional ficarem à mercê das partes,

quando estas supostamente não atendem a expectativa de seus representados.

 

Dessa forma, inexiste a nulidade aduzida, não apenas se operou os efeitos do art. 344 do CPC (sem

recurso), presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

 

Ademais, diversamente do que sustenta a apelante, o juízo de origem se pautou no amplo conjunto

probatório acostado nos autos, Portaria nº MPPR-0030.13.001360-7; Relatório do Centro de

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III; Ofício do Departamento de Vigilância

em Saúde do Município de Cascavel; Auto /Termo por não possuir licença sanitária e não estar

liberado para desenvolver atividades relacionadas a abrigos para idosos; Ofício nº 039/2013 do

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso; Ata de Reunião com distintas autoridades e, inclusive,

com a participação da apelante Sra. Sueli; Ofício nº 132/2013 do Conselho Municipal de Assistência

Social; Ofício nº 165/2013 do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Pessoas e

Indivíduos (PAEFI ADULTOS), bem como outros distintos documentos corroborando com os fatos

narrados na inicial (mov. 1.2 ao mov. 1.5).

 



Ainda, já no regular curso do trâmite processual, foi juntado relatório/Ofício nº 671/2019 apontando

relatório de abrigados e as condições vivenciadas (mov. 62.1).

 

 De igual modo, o MPPR acostou respostas aos ofícios expedidos à Secretaria Municipal de Assistência

Social, à Vigilância Sanitária Municipal e, ao 4º Grupamento de Bombeiros apontando algumas

irregularidades passíveis e/ou pendentes de saneamento, e informações acerca das condições de

atendimento dos idosos .(mov. 77.1 a mov. 77.6)

 

Imperioso ressaltar que a irregularidade de funcionamento da casa/residência tida como abrigo irregular

para idosos , sendo que no tocante ao mérito, a apelante se limita a informaré incontroverso nos autos

que está realizando os tramites necessários para a integral regularização e atendimentos das disposições

legais.

 

Dispõe o artigo 55, §3º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

 

Art. 55. , sem prejuízoAs entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão sujeitas

da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido

processo legal:

(...)

§ 3  o 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

 ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a bem do interessesuspensão das atividades

público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela Vigilância Sanitária. ”

 

Portanto, não prospera a alegação de nulidade em razão da decretação dos efeitos da revelia e ausência de

saneamento do feito, sendo que a apelante foi devidamente intimada de todos os eventos permanecendo

silente, incontroversa a irregularidade de funcionamento da casa abrigo, e a sentença está pautada em

vasta prova documental produzida.

 

Da multa por descumprimento da medida liminar.

 

No tocante a insurgência quanto a multa por descumprimento da ordem judicial em medida liminar, assim



decidiu o juízo de origem (mov. 83.1):

 

 “[...] Por fim, considerando que a ré, efetivamente, recebeu os idosos Tereza dos Santos, Francisco Gonalves

 em seu estabelecimento, conforme relatório de  os quais não estavamParreira e Antônio Gotardo mov. 47.1,

inseridos no local no momento da concessão da ordem de mov. 8.1 ( ), restaauto de constatação de mov. 26.1

evidente o descumprimento da liminar.

 

Nesses termos, com fundamento no art. 536, § 3º, do Código de Processo Civil, responde a ré pela multa de R$

 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), [...]”.

 

 

No que diz respeito a alegação de que o  frequentava a casa/residência abrigoSr. Antônio Gotardo

anteriormente à data da decisão liminar não prospera, pois denota-se do Auto de Constatação (mov. 26.1)

a inexistência de seu nome na relação, motivo pelo qual mesmo que já estivesse frequentado a casa em

momento anterior, o seu novo acolhimento viola a determinação judicial que proibiu o recebimento de

idosos.



 

Acerca da Sra. , a apelante junta declaração do abrigo São Vicente de Paulo,Tereza Cordeiro dos Santos

que supostamente comprovaria sua internação naquela localidade, porém, a declaração menciona a

acolhida da Sra. , portadora do RG 9/R 1.643.305-SC, e ao arrepioTEREZA SOARES DE MIRANDA

de dados complementares de qualificação, porém, pela simples verificação dos nomes, observa-se que se

tratam de pessoas distintas, com apenas o mesmo prenome. Portanto, a declaração juntada é de pessoa

estranha ao feito ensejador da multa.

 

Por fim, com relação ao Sr. Francisco Gonçalves Parreira, observo que a pretensão merece acolhida,

senão vejamos.

 

O relatório do CREAS afirma (mov. 47.1):

 

“[...] Quanto ao senhor Francisco, informamos que a família já é acompanhada por este CREAS e que

foi encaminhado relatório com solicitação de vaga para o abrigo São Vicente considerando fragilidade

. [...]”.e rompimento de vínculos familiares

 

Dessa forma, no tocante ao Sr. Francisco Gonçalves Parreira (inclusive, teve sua certidão de óbito juntada

com falecimento em 20/07/2019), não parece ter havido descumprimento da ordem judicial, pois, o órgão

administrativo estava ciente e realizando os trâmites para as providências, não podendo ser imputada à

apelante eventual sanção pela ineficiência da Administração Pública.

 

Assim sendo, é pelo afastamento da multa por descumprimento de ordem judicial no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais), apenas referente ao Sr. Francisco Gonçalves Parreira.

 

Acerca da eventual minoração da multa arbitrada, o artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC assim dispõe:

 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela

 e queprovisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou

:excluí-la, caso verifique que



I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o

descumprimento. ”

 

No caso em exame, evidencia-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento é

excessivo, considerando que, inobstante a inegável irregularidade de funcionamento da casa abrigo, de

igual modo, não se observou notícia de maus tratos em relação ao tratamento pessoal para com os idosos.

 

Dessa forma, visando maior proporcionalidade e razoabilidade, minora-se a multa arbitrada para R$

3.000,00 (três mil reais) por descumprimento da medida liminar, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais),

considerando que foram 02 (duas) pessoas encontradas após a decisão liminar (ressalvando que, no

tocante a terceira foi afastada neste recurso).

 

Da multa por litigância de má-fé.

 

Por fim, no tocante a multa por litigância de má-fé, assim dispõe o artigo 536, §3º do Código de Processo

Civil:

 

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz

poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

(...)

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem

, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. ”judicial

 

Dessa forma, a disposição legal é expressa no sentido da condenação por litigância de má-fé, quando do

 injustificado descumprimento de ordem judicial, caracterizada pelo recebimento de dois idosos.

 

Acerca da preocupação de apelante em eventual âmbito criminal (excluir penalidade judicial por crime de

desobediência) letra f) página 23 (mov. 96.1), trata-se de competência alheia à esta 4ª Câmara Cível,

incumbindo ao interessado manejar insurgência acerca de eventual persecução penal no juízo competente.



 

Concluindo, imperioso destacar que a limitação se dá em razão das irregularidades apresentadas, porém,

nada obsta que a apelante futuramente exerça esta atividade, desde que, cumpra e atenda todos os

requisitos legais, com a devida autorização dos órgãos competentes.

 

Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação,

tão somente  por descumprimento de decisão judicial em liminar, no valor de R$para excluir a multa

10.000,00 (dez mil reais), apenas referente ao Sr. Francisco Gonçalves Parreira, bem como para minorar o

 pelo recebimento de outros 02 (dois) idosos para R$ 3.000,00 (três mil reais) porvalor da multa

descumprimento, que vezes 2 (dois), perfaz o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida

integralmente a sentença nos demais termos.

 

 

Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O
RECURSO DE PARTE E PROVIDO EM PARTE o recurso de SUELI CARDOSO DE QUADROS
MONTEIRO.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargadora Regina Helena
Afonso De Oliveira Portes, com voto, e dele participaram Desembargadora Astrid Maranhão De Carvalho
Ruthes (relator) e Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto.

 

14 de agosto de 2020

Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes

Juiz (a) relator (a)


