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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS –   –
VIOLAÇÃO DE DIREITO DOS IDOSOS – SENTENÇA QUE PROIBIU OS
REQUERIDOS DE ATUAR COMO GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE
LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS – REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA
PRECLUSA JÁ ENFRENTADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO
INSUFICIENTE PARA EXONERAR OS REQUERIDOS DA
RESPONSABILIDADE PELAS ILEGALIDADES CONSTATADAS –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0028245-80.2012.8.16.0001,

oriundos da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em que são

Apelantes  e Apelado Elisa Kuria Prus e Gregório Prus, Ministério Público do Estado do Paraná.

RELATÓRIO

 1. OMinistério Público do Estado do Paraná ajuizou a presente Ação Civil Pública em face da

Casa de Repouso Lar da Baba Ltda e de seus representantes legais Elisa Kuria Prus e Gregório Prus, com

o objetivo de sanar irregularidades formais e materiais que evidenciam descumprimento de requisitos

mínimos exigidos para o funcionamento de Instituição de Longa Permanência para Idosos. Em razão das

irregularidades, o Ministério Público requereu a determinação imediata de interdição da instituição, com

realocação dos idosos abrigados e, ao final, a procedência da ação com a condenação dos requeridos a se

absterem de atuar em outras Instituições de Longa Permanência para Idosos.



Em juízo de cognição sumária, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a

interdição do estabelecimento, com suspensão de atividades e concedeu o prazo de cinco dias para

realocação dos idosos (mov. 1.3 – autos de origem).

Na contestação, os requeridos alegaram que a instituição já foi fechada em caráter definitivo, razão

pela qual há perda de objeto, bem como rebateram os argumentos veiculados na ação e suscitaram a

ilegitimidade passiva de Elísea Kuria Prus e Gregório Prus (mov. 1.15 – autos de origem).

Sobreveio sentença, que julgou procedente a ação para condenar os requeridos à abstenção de

figurarem como responsáveis técnicos, administradores, sócios ou proprietários de Instituição de Longa

Permanência para Idosos (ILPI) (mov. 51.1 – autos de origem).

Nas razões recursais, os requeridos alegaram preliminarmente a nulidade da sentença devido ao

cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva dos familiares dos idosos acolhidos. No

mérito, argumenta-se que inexistiram condutas ilegais dentro da Instituição, sendo necessário somente

advertência em conformidade com o entendimento do órgão fiscalizador (mov. 90.1 – autos de origem).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais requereu o desprovimento do recurso (mov. 103.1 –

autos de origem).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Hirmínia

Dorigan de Matos Diniz, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (mov. 10.1).

A parte apelante rebateu a alegada preclusão consumativa referente à alegação de cerceamento de

defesa, suscitada pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça (mov. 18.1).

 

ADMISSIBILIDADE

  2. O recurso é tempestivo, conforme o que se observa do cotejo entre a leitura da intimação da

sentença (mov. 89 – autos de origem) e o protocolo do recurso (mov. 90 – autos de origem); o

comprovante de preparo recursal consta no mov. 90.2.

Diante da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, o recurso de apelação deve ser

conhecido.

 VOTO

  3. Trata-se de recurso de apelação interposto por  em face daElisa Kuria Prus e Gregório Prus

sentença que julgou procedente a ação para condenar os requeridos à abstenção de figurar como

responsáveis técnicos, administradores, sócios ou proprietários de Instituição de Longa Permanência para

Idosos (ILPI), nos seguintes termos (mov. 51.1 – autos de origem):

 

Portanto, identificados atos dos requeridos praticados em detrimento dos idosos, conforme se percebe de uma



mera leitura dos artigos 3º e 4º do Estatuto do Idoso, devem aqueles ser pessoalmente responsabilizados, como,

aliás, permite o art. 5º daquele Estatuto.

Merece procedência, destarte, o pedido de condenação dos requeridos, Elisea e Gregório, de figurar como

responsáveis técnicos, administradores, sócios ou proprietários de instituição de longa permanência para

idosos.

Esta sanção, aliás, é permitida pelo próprio Estatuto do Idoso de maneira genérica, em seu art. 83 – na ação

que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da

obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.

Não se cogita, como sustentado pelos requeridos, de ofensa à liberdade de exercer ofício, trabalho ou

profissão. Isto porque a própria Constituição da República, em seu art. 5º, inc. XIII, submete aquele exercício

às qualificações profissionais que a Lei estabelece. Da leitura dos autos percebe-se, claramente, que os

requeridos não possuem o mínimo preparo profissional para atender às exigências legais para funcionamento

de entidades de atendimento ao idoso, já declinadas no corpo desta sentença.

Ademais, ainda que endereçada às entidades de atendimento, o próprio Estatuto do Idoso prevê, em seu art. 55,

II, § 3º, a proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público.

Por fim, e nos próprios termos estabelecidos pelo § 4º, do art. 55, do Estatuto do Idoso, aqui utilizado somente

como referencial, a própria gravidade das infrações relatadas e comprovadas pelo Ministério Público,

recomenda a procedência da pretensão perseguida pelo requerente.

III. Dispositivo Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO

PROCEDENTE a pretensão de condenação dos requeridos, Elisea e Gregório, de figurar como responsáveis

técnicos, administradores, sócios ou proprietários de instituição de longa permanência para idosos.

Para apuração de eventual crime do art. 99, do Estatuto do Idoso, diante dos detalhados relatos contidos no

Inquérito Civil do Ministério Público, determino a remessa de cópia integral destes autos ao Ministério

Público com competência criminal neste Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.

 

  3.1. A partir da análise fática, destacam-se nos autos os seguintes elementos probatórios: i) termo

de declarações de Fernanda Piatoni Gonçalves (mov. 1.2, fl. 33); ii) relatório de visita institucional (mov.

1.2, fl. 41); iii) Informação n° 25.12 da Coordenação de Vigilância Sanitária de Curitiba (mov. 1.2, fl.

55-67); iv) Termos de interdição e intimação da Vigilância Sanitária (mov. 1.2, fls. 68-73); v) Contrato

Social da Casa de Repouso Lar da Baba LTDA (mov. 1.2, fls. 78-91); vi) processos administrativos

sanitários n° 01-068429/2009, 01-0628082012, 01-035750/2012, ° 01-001288/2011, 01-004888/2009

(mov. 1.19 – fls. 33); vii) relatório informativo da Fundação de Ação Social (mov. 1.25)

 

 3.2. Os requeridos alegaram preliminarmente a nulidade da sentença devido ao cerceamento de

defesa decorrente do indeferimento da oitiva dos familiares dos idosos acolhidos.

 Da análise do andamento processual, verifica-se que essa questão está atingida pela preclusão

consumativa, pois foi objeto de recurso e discussão nos autos de Agravo de Instrumento n° 1.263.083-4,

cujo acórdão encontra-se juntado no mov. 24 dos autos de origem. No julgamento do recurso, decidiu-se

que o indeferimento da prova oral não impactou de forma negativa o deslinde da ação, razão pela qual

não se configura cerceamento de defesa.



Logo, o recurso deve ser desprovido nesse aspecto, com fundamento na preclusão consumativa

prevista no artigo 507 do CPC.  

 

 3.3. Os apelantes argumentam que as ilegalidades a eles imputadas não foram comprovadas pela

parte autora, sendo que o órgão de fiscalização concluiu somente pela formalização de advertência à

Instituição de Longa Permanência, razão pela qual deve ser afastada a condenação mais severa na

situação dos autos.

Por se tratar de Instituição de Longa Permanência para Idosos, o Estatuto do Idoso – Lei n°

10.741/2003 exige o cumprimento das seguintes obrigações, previstas nos artigos 37, 48, 49 e 50:

 

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de

seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1.º A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada

inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

§ 2.º Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível,

sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente.

§ 3.º As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as

necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas

sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. […]

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 n.º 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;

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 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.

 

Convém destacar ainda a aplicabilidade do regulamento técnico com normas para funcionamento

de instituições desse gênero contida na Resolução n° 283/2005 da Diretoria Colegiada da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.



Ao aplicar essas normas à situação dos autos, verifica-se que a investigação realizada no Inquérito

Civil n° MPPR-0046.12.003493-2 demonstrou a ocorrência de irregularidades que originaram o Auto de

Infração pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. 

Em 18/05/2012, foram realizadas visitas técnicas pela Vigilância Sanitária que culminaram na

expedição de recomendações para adequação da instituição, nos termos da Recomendação n° 283 da

ANVISA, bem como na interdição temporária da entidade, sob o seguinte fundamento (mov. 1.19 – autos

de origem):

 

O estabelecimento supracitado fica interditado temporariamente pelo fato de fazer funcionar Instituição de

longa permanência para Idosos com pessoal que exerça ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a

saúde para fins de atendimento da demanda do serviço em número insuficiente e por não apresentar recursos

humanos que garantam a realização da atividade de cuidados dos residentes, bem como apresentar precárias

condições de higiene, manutenção ou conservação e sem possuir o mais rigoroso asseio em suas instalações,

irregularidades estas que não autorizam o seu funcionamento, por este motivo fica o mesmo interditado

temporariamente.

 

A Fundação de Ação Social apresentou relatório informativo sobre as inspeções realizadas na

instituição, com as seguintes constatações datadas de 14/06/2012 (mov. 1.25 – autos de origem):

 

O número de moradores está dentro da capacidade estrutural da ILPI, número de quartos e demais

dependências, no entanto algumas dependências apresentaram, no momento da inspeção, irregularidades

consistentes em: falta de rigorosa higiene, fluxo de trabalho comprometido (lavanderia e espaço anexo ao

quarto da Senhora Ides Coser, com passagem por dentro do quarto, com entulhos servindo, como depósito de

fraldas e cadeira de rodas) desorganização e falta de manutenção de equipamentos e utensílios (campainhas,

cadeira de banho).

No que tange aos recursos humanos, respeitando-se o grau de dependência, constatou-se que o quadro

encontra-se incompleto, sendo que na data encontravam-se na ILPI apenas duas cuidadoras de idosos. O grau

de dependência observado pela equipe VISA, foi fundamentado apenas na observação, sendo avaliado se o

idoso deambula sozinho, com auxilio ou não deambula, grau de cognição; alguns não sabiam a hora a data

nem o endereço de onde estavam, outros faziam confusão dizendo que estavam ali a convite e moravam em

outro local.

Em relação aos cuidadores observou-se que por estarem em número reduzido, não realizaram higiene oral nos

idosos dependentes, nem auxiliavam os semi dependentes e nem estimulavam os independentes, demoravam em

trocar fraldas, uma idosa estava solicitando a troca e nos informou que: "estava molhada desde manhã bem

cedo", e às 10 horas ainda não tinha sido trocada. Os banhos eram realizados num único banheiro, não

respeitando a separação por sexo. Outro fato observado e registrado fotograficamente, foi a falta de

organização na realização de tarefas, roupas sujas no chão por longos períodos, uma paciente sendo

higienizada no leito sem lençol diretamente na amarração plástica, com portas abertas a vista de transeuntes,

a cuidadora realizando a tarefa sozinha, - quando se sabe que a técnica adequada de higienização no leito é

efetuada por dois profissionais, este fato expõe a idosa a risco de queda , a mesma por sua vez gritava muito e

não era colaborativa ao procedimento reforçando desta maneira a necessidade de duas pessoas para a tarefa.

(...)

O acúmulo de atividades para o cuidador, culmina com a falta de atividades com os idosos. (...)



A terapeuta ocupacional realiza atividades coletivas por duas horas, uma vez na semana, nos demais períodos

e por falta de pessoal os idosos ficam completamente ociosos e os dependentes ou que estão fazendo higiene

neste período também são excluídos. Em relação aos cuidados precários de higiene, além da falta de cuidados

com a higiene bucal, troca de fraldas, também pudemos constatar leitos sujos de sangue e sem troca após

banho do idoso que dorme neste leito, lembrando que a troca de roupas de cama deve ser minimamente

semanal ou quando estiverem sujas. (...)

Obs: não foi apresentada documentação comprobatória de registro formal de contrato dos trabalhadores da

ILPI e segundo o procurador toda a documentação encontra-se em posse do contador da empresa,

contrariando o que preconiza a RDC 283/2005. (...)

Na lavanderia encontramos somente caixas de sabão em pó e frascos de água sanitária vazias. Encontramos

também bituca de cigarro na lata de lixo e cinzas no interior da lavanderia, razão pela qual o estabelecimento

foi infracionado; Na cozinha encontramos alimentos (pacotes de farinha, farinha de rosca, fubá de milho e

flocos de cereais) com prazo de validade expirado, (sache de tempero, bolacha e farinha) e sem identificação

(data de preparo, validade, número de lote e condições de armazenagem), razão pela qual o estabelecimento

foi infracionado;

Encontramos também falta de condições higiénico-sanitárias e de estrutura física (...)

 

Extrai-se do termo de declaração de Fernanda Piantoni Gonçalves, que trabalhou como terapeuta

ocupacional na instituição, datado de 11/05/2012, que verificou casos de negligência, maus-tratos,

violação da integridade física, psicológica e moral dos idosos, com tratamento desumano e violento.

Convém transcrever trechos da declaração (mov. 1.2, fl. 33 – autos de origem):

 

 “o proprietário da casa de repouso não possibilita atendimento personalizado e adequado aos idosos, e que

orienta e a declarante a tratar dos idosos “que estão um pouco melhores”, inibindo o atendimento aos idosos

mais dependentes com a afirmação de que os mesmos “já não prestam mais para nada”, sendo que de acordo

com a declarante estes idosos mais dependentes são a maioria da casa de repouso. Que os idosos têm troca de

roupa apenas um a vez por dia, no período da manhã, havendo idosos que relatam não querer ingerir bebida

ou comida uma vez que não poderão trocar de roupas. Que são servidos alimentos com validade vencida

(sendo que o proprietário chega a descumprir as determinações da nutricionista com relação à disposição de

alimentos vencidos); não são ministrados os suplementos alimentares que estão disponíveis na casa; que a

questão nutricional de maneira geral tem se mostrado problemática. Alega que não são disponibilizados aos

profissionais da Casa de Repouso os contatos dos fam iliares dos idosos para abordagem direta da situação de

algum idoso. Que quando são apresentados casos graves ao proprietário, o mesmo contradiz o caso de

maneira a não ter que se responsabilizar pelo atendimento. Que alguns idosos têm sido dopados no período da

noite. Que 'a cuidadora do período da noite fica em um quarto separado das casas onde ficam os idosos, sem

fazer a ronda noturna. Que já houve casos de quedas e mesmo de uma idosa que sofreu um AVC e só foi

socorrida na manhã seguinte, m ais do que 4 horas após o ocorrido. (...) Que a nutricionista relatou à

declarante que não é realizada higiene bucal dos idosos, e que portanto as próteses dentárias dos mesmos

estavam sempre sujas. Que houve casos de violência física (fotos em anexo), sendo que no caso da idosa Sra.

Antonina (a qual é parcialmente cega, enxerga apenas vultos) houve relato de um idoso que vive em quarto ao

lado (de nome Sílvio) no sentido de que este teria ouvido gritos da idosa, bem como a voz da enfermeira que

cuidava da idosa no momento afirmando ser outra cuidadora (de nome Leda, a qual era querida pela idosa, e a

qual, no entanto estava em período de férias, ausente da instituição). Que hoje em dia a idosa senhora

Antonina tem medo da suposta 'cuidadora Leda, pedindo que a "Leda" não bata nela. Que este caso 'foi

comunicado ao proprietário da Casa de Repouso, mas que este não quis tomar providências, nem sequer

chamar o atendimento médico, para que não houvesse risco de envolvimento da polícia”



 

No relatório de visita institucional elaborado pelo Ministério Público, constatou-se que “a

assistência e cuidados aos idosos não está sendo satisfatória, pois a ILPI não está atendendo

integralmente as narinas vigentes que tratam da matéria, em especial a DC RDC n° 283 da ANVISA e o

 (mov. 1.2, fl. 41-47).Estatuto do Idoso”

No julgamento dos processos administrativos sanitários n° 01-068429/2009, 01-0628082012,

01-035750/2012, ° 01-001288/2011, 01-004888/2009, referentes ao estabelecimento Casa de Repouso Lar

da Baba, a Coordenação de Vigilância Sanitária manteve a interdição e cominou advertências escritas aos

requeridos (mov. 1.19 – fls. 33-57 – autos de origem).

Após a expedição das recomendações, houve o encerramento definitivo das atividades da

instituição e os idosos encaminhados para outras instituições ou para cuidados dos familiares.

Em que pese os apelantes argumentem que o encerramento das atividades da instituição enseja a

ausência de interesse de agir do Ministério Público, verifica-se que subsiste ainda a aferição da

responsabilidade deles pelos atos praticados na gestão da entidade.

Verifica-se que ao longo da instrução processual os requeridos não apresentaram provas que

possibilitem a desconstituição dos elementos probatórios que demonstram as inúmeras irregularidades e

ilegalidades encontradas na instituição. Limitam-se a apresentar declarações escritas pelos parentes de

idosos que residiam na instituição, mas que tinham contato somente esporádico com seu familiar

internado.

Noutro vértice, existem relatórios do Ministério Público, da Fundação de Ação Social e da

Vigilância Sanitária de Curitiba que atestam as irregularidades a partir de inspeções realizadas por

profissionais capacitados para tanto.

Ressalte-se que o artigo 37, § 3°, do Estatuto do Idoso – Lei n° 10.741/2003 prevê explicitamente

que “As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis

com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às

 O artigo 49, § único, do Estatuto donormas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei”.

Idoso prevê que “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”

Considerando a vulnerabilidade das pessoas protegidas pelo Estatuto do Idoso e a especificidade

das tutelas adequadas para a proteção de seus direitos, o artigo 83 prevê um poder geral de cautela do juiz

que permite adotar soluções adequadas ao caso concreto: “Na ação que tenha por objeto o cumprimento

de obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento”.

Dentre as sanções previstas no artigo 55, inciso II, a serem cominadas às entidades

não-governamentais que prestam serviços a idosos está a “proibição de atendimento a idosos a bem do



. Ainda, no § 3° do mesmo dispositivo legal há a previsão de que interesse público” “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”.

Com fundamento nesses dispositivos legais, considerando a gravidade das ilegalidades perpetradas

pelos requeridos, é razoável a imputação da sanção de proibição de figurarem como responsáveis

técnicos, administradores, sócios ou proprietários de instituição de longa permanência para idosos.

Também é relevante transcrever o parecer da Procuradoria de Justiça neste grau recursal (mov.

10.1):

 

Aliás, veja-se que a única sanção a eles aplicada é, justamente, aquela voltada para seu afastamento de futuras

atividades que envolvam cuidados com idosos, cujo intuito é salvaguardar o interesse público de que os idosos

não sejam expostos a pessoas que, comprovadamente, não estão aptas a lhes fornecer tratamento minimamente

digno, assim como o direito dos próprios idosos (dentro de sua vulnerabilidade e hipossuficiência) de somente

serem expostos a cuidadores capacitados (formal e materialmente) a lhes prover o melhor cuidado possível.

 

Com relação ao ônus sucumbencial, considerando que não houve condenação ao pagamento de

 honorários advocatícios na sentença, deixa-se de fixar honorários recursais, conforme orientação do

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.539.725: “É devida a majoração da

verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os

seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando

entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou

desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários

advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.

VOTA-SE, portanto, para  do recurso de Apelação Cível e para CONHECER NEGAR-LHE

.PROVIMENTO

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 NÃO-PROVIDO o
recurso de Elisea Kuria Prus, por unanimidade de votos, em julgar CONHECIDO O RECURSO DE
PARTE E NÃO-PROVIDO o recurso de Gregório Prus.

O julgamento foi presidido pelo (a) Desembargadora Regina Helena Afonso De Oliveira Portes,
com voto, e dele participaram Juiz Subst. 2ºgrau Francisco Cardozo Oliveira (relator) e Desembargador
Abraham Lincoln Merheb Calixto.

 

24 de julho de 2020

Juiz Subst. 2ºGrau Francisco Cardozo Oliveira



Juiz (a) relator (a)


