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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA
PROTETIVA A IDOSOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA
MANTÊ-LOS NA INSTITUIÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM
ACOLHIDOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUBSTITUÍDOS QUE
CRIARAM LAÇOS AFETIVOS NA ATUAL ENTIDADE.
TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO EM
MUNICÍPIO DIVERSO QUE NÃO SE MOSTRA PRUDENTE NESTE
MOMENTO. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS ADEQUADAS
ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, A FIM DE EVITAR
QUE A SEGURANÇA DOS ACOLHIDOS SEJA COLOCADA EM RISCO.

RECURSO DESPROVIDO.

 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
0011258-88.2020.8.16.0000, da Comarca de Imbituva – Vara Cível, em que figura como agravante o
MUNICÍPIO DE IPIRANGA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

 

I. RELATÓRIO

 

 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE
IPIRANGA contra a r. decisão interlocutória de mov. 6.1 que, no pedido de aplicação de medida protetiva
formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO  ESTADO DO PARANÁ, deferiu a tutela provisória de
urgência, para determinar a manutenção dos acolhidos Helena Rogola dos Santos, Nair Maria Ferreira,
João da  Rocha, Santina Garriga e de José Carlos Bahls de Araújo na Instituição de Longa Permanência
para Idosos (ILPI) de Imbituva.



Estipulou, ainda, que a Secretaria de Assistência Social de Ipiranga seja oficiada
para colacionar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, estudo acerca dos impactos da realocação na

 saúde física e psíquica nos substituídos, bem como, “[...] na  hipótese  de  parecer 
favorável   à   transferência   dos   acolhidos,   para   que apresentem

plano contendo o cronograma e as atividades a serem aplicadas aos

idosos para a sua transferência gradativa”.

Determinou, outrossim, o envio de ofício a equipe da ILPI de Imbituva para que
realize, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório psicológico dos substituídos.

 

 2. Nas razões recursais de mov. 1.1 – TJ, o agravante requer a reforma do ,decisum
explicando que, ao ajuizar a medida de origem, o Ministério Público expôs que o Município de Ipiranga
possui idosos abrigados no asilo de Imbituva e que, no dia 29 de janeiro de 2020, a ILPI de Imbituva foi
surpreendida com ligação da municipalidade, informando que cinco dos acolhidos seriam retirados da
referida entidade, porquanto havia firmado contrato com uma instituição de acolhimento em
Prudentópolis. Todavia, apurou-se no relatório da assistente social que os substituídos foram contrários à
mudança e apenas dois se mostraram indiferentes.

Destaca que em 2019 realizou credenciamento público sob n.º 02/19 e a entidade de
Imbituva foi contratada para abrigar os idosos, conforme pacto de n.º 105/19, com vigência até
31/12/2019, mas que no novo chamamento público deste ano somente a instituição de Prudentópolis
apresentou documentação e formalizou contrato, fato este que justifica a transferência, diante da
necessidade do Município em observar o princípio da legalidade.

Alega que o asilo de Imbituva não tem mais vínculo com a municipalidade
ipiranguense, bem como que a continuidade dos acolhidos na referida entidade acarretará problemas ao
Prefeito Municipal junto ao e. Tribunal de Contas, podendo, inclusive, responder por ato de improbidade
administrativa.

Sustenta que a ILPI de Imbituva não possui bom relacionamento com a Secretaria
de Assistência Social do recorrente.

Acrescenta que a transferência dos idosos ao asilo de Prudentópolis não acarreta em
nenhum prejuízo ou risco à vida dos mesmos, além de que o encaminhamento está sendo feito para uma
entidade que possui contrato com o Município, a qual detém estruturas físicas e profissionais de grande
qualidade.

Pugna, ao final, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando revogar a
liminar e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso.

 

 3. Na decisão de mov. 17.1 foi determinado o processamento do agravo de
instrumento, ocasião em que restou indeferido o pedido antecipatório.

 

 4. O d. Juízo  noticiou a manutenção da decisão agravada no mov. 21.1.a quo



 

 5. Por sua vez, o recorrido apresentou contraminuta (mov. 24.1), postulando pelo
desprovimento do recurso.

 

 6 A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do feito
(mov. 28.1).

 

É o relatório.

 

II. VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

 

 1. Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo de
instrumento interposto, com esteio no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

 

 2. O recurso não merece o almejado provimento.

 

 3. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar se estão presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da tutela de urgência postulada pelo recorrido na ação originária,
consistente na manutenção dos substituídos na Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em
que se encontram atualmente.

 

 4. Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da
 tutela de urgência, desde que haja “elementos que evidenciem a probabilidade do

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Especificamente sobre o primeiro requisito (verossimilhança das
alegações/probabilidade do direito), convém, antes de tudo, esclarecer seu verdadeiro significado.

Ao lecionar sobre o ponto em análise, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO
 e  explanam o seguinte, :BRAGA RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA verbis

 

“[...] A probabilidade do direito a ser provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é passibilidade de
existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito).



O magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que
evidenciem’ a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.
300, CPC).

Inicialmente, é necessária verossimilhança fática, com a
constatação de que há um considerável grau de
plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida
pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa,
uma verdade provável sobre os fatos, independentemente
da produção da prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica,
com a verificação de que é provável a subsunção dos
fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos
pretendidos”.

 

Mais adiante, concluem os mencionados autores, :verbis

 

“[...] O juiz não dispõe de um termômetro ou medidor
preciso. Sua análise é casuística. O que importa é que,
de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente
de que são prováveis as chances de vitória da parte e
apresente claramente as razões da formação do seu
convencimento”.

(  , v. 2, 11ª. ed., Salvador: Jusin CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Podivm, 2016, p. 608/609).

 

Como se vê, na esfera da probabilidade do direito, não se exige a apresentação de
prova inabalável, não passível de ser posteriormente infirmada, mas, tão-somente, que se forneça
elementos suficientes a evidenciar verossimilhança das alegações, ou seja, deve se assentar num juízo de
probabilidade, de convencimento, certeza, não podendo sobre eles pairar fundadas dúvidas.

 Assim, nas palavras de ,SÉRGIO SAHIONE FADEL “(...)não basta que

a pretensão seja possível ou mesmo plausível; necessário é que seja

provável, que constitui um meio termo entre a verdade possível e a

 (  , São Paulo: Dialética, 1998,verdade real” in ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO PROCESSO CIVIL
p. 28).

Embora seja difícil dissociar o exame da presença dos requisitos para a concessão
tutela de urgência com as questões de fundo debatidas no bojo da ação, cumpre salientar que estas
deverão ser aprofundadas quando da sentença, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, pois se
estaria invadindo a seara de competência do Juízo de primeiro grau que ainda não decidiu a respeito.



Dito isso, tenho que, no caso, estão presentes tais requisitos, devendo ser mantida a
decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, ora agravado, como
adiante se verá.

 

5. Consoante se infere dos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ formulou pedido de aplicação de medida protetiva de caráter urgente em desfavor do
MUNICÍPIO DE IPIRANGA, visando:

 

“[...] a manutenção dos acolhidos na ILPI de Imbituva, a
fim de que, caso seja inevitável a transferência, esta
seja feita de maneira gradual, preparando os idosos para
a mudança, com elaboração de plano de atendimento, com
cronograma contentando prazos razoáveis para que a
equipe de profissionais da ILPI possa trabalhara
transferência, a fim de realizá-la, em sendo o caso, da
maneira menos traumática aos acolhidos.”

 

Com efeito, não se olvida que o Poder Público está adstrito ao princípio da
legalidade, bem como que, , o MUNICÍPIO DE IPIRANGA aparentemente tem suas pretensõesin casu
legitimadas pelo edital de chamamento público n.º 06/19 (mov. 1.12 – TJ) e pelo fim do contrato com a
referida instituição imbituvense (mov. 1.11 – TJ).

Todavia, por se tratar de uma situação complexa e que envolve pessoas vulneráveis,
deve-se adotar o máximo de cautela para que a segurança, integridade e bem-estar dos acolhidos não seja

  cediço, ameaçada, pois, como a Constituição Federal em seu artigo 230 atribui ao Estado “[...] 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”, aplicando-se o mesmo entendimento à pessoa com deficiência.

No caso em tela, os substituídos estão alocados na ILPI de Imbituva há diversos
anos e criaram laços afetivos que fortalecem seu desejo de permanecer no local, conforme informado no
relatório social de mov. 1.4 e por eles expressamente declarado nos documentos de mov. 1.10.

Vale salientar que a Lei n.º 10.741/03 estabelece diversas medidas a serem adotadas
 para que sejam resguardados os direitos dos acolhidos, dentre elas a “manutenção do idoso na

mesma instituição, salvo em caso de força maior”(artigo 49, inciso III).

Diante dessas premissas, forçoso concluir, em juízo de cognição sumária, que,
independentemente da boa reputação do asilo de Prudentópolis, os trâmites burocráticos mencionados
pelo recorrente não podem se sobrepor à medida protetiva concedida pela i. Magistrada  sem que aoa quo,
menos sejam melhor analisadas as recomendações do agravado (mov. 1.5), consoante corrobora o parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça (mov. 28.1 – TJ).

Nesse passo, sobreleva destacar que o  e o Conselho Municipal dos DireitosParquet



do Idoso – CDMI já haviam expressado suas preocupações com a retirada ríspida dos substituídos da ILPI
de Imbituva (movs. 1.5 e 1.8) e uma mera postagem em rede social não pode interferir na segurança e nos
direitos dos mesmos.

Outrossim, não há que se falar em problemas com o Tribunal de Contas e eventual
prática de ato de improbidade administrativa, vez que a municipalidade apenas está dando cumprimento à
ordem judicial, fato que afasta qualquer ilicitude.

Não é demais lembrar que se está diante de uma pandemia causada pelo COVID-19
e não se mostra prudente, neste momento, transportar pessoas em situação de risco para outro Município,
haja vista o perigo às suas vidas.

Acrescente-se, por fim, que há necessidade de se tomar providências mais
adequadas para solucionar o caso em comento, especialmente as já determinadas na origem quando da
concessão do pleito liminar, antes de se realizar a eventual transferência dos substituídos em caso de
impossibilidade de sua manutenção na atual entidade.

Desta forma, a decisão proferida pelo Juízo Singular é de ser mantida na forma
como proferida.

 

 6.  Forte em tais fundamentos, voto pelo desprovimento do agravo de instrumento
interposto.

 

III. DISPOSITIVO

 

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos
do voto e sua fundamentação.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargadora Regina Helena Afonso De
Oliveira Portes, sem voto, e dele participaram Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto (relator),
Desembargadora Maria Aparecida Blanco De Lima e Desembargador Luiz Taro Oyama.

 

31 de julho de 2020

Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto

Juiz (a) relator (a)

 

 

 


