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RELATORA: DES. INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA REQUERENDO A 

MUNICIPALIZAÇÃO DA ILPI (INSTITUIÇÃO DE LONGA 
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS) CENTRO GERIÁTRICO LEONEL 
CHAVES, RESPEITANDO-SE AS NORMAS PREVISTAS NA 

RDC/ANVISA NO 283, DE 26/09/2005, COM FORNECIMENTO DE 
EQUIPE TÉCNICA CAPACITADA, OU OFERTA POR OUTRO MEIO, 
ATRAVÉS DE DELEGAÇÃO A TERCEIROS, O SERVIÇO DE 

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS NO 
MUNICÍPIO DE RIO CLARO. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO, NO QUAL, SUSTENTA A 
INVIABILIDADE FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA DE 
MUNICIPALIZAÇÃO DO CENTRO GERIÁTRICO. O ART. 230 DA 

CR/88 ASSEGURA AOS IDOSOS, AMPARO, DE FORMA QUE É DEVER 
DO ESTADO ASSEGURAR-LHES PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE, 

DEFENDENDO SUA DIGNIDADE, BEM-ESTAR E GARANTINDO-LHES 
O DIREITO À VIDA EM CONDIÇÕES MÍNIMAS E DIGNAS DE 
SOBREVIVÊNCIA, TOMANDO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA 

TANTO. DIREITOS GARANTIDOS CONSTITUCIONALMENTE, 
COROLÁRIOS DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA, NA FORMA DO ART. 1º. III DA CR/88, COM APLICAÇÃO 

E EFICÁCIA IMEDIATA E REVELAM DIREITO SUBJETIVO DOS 
IDOSOS, QUE DEVE SER SATISFEITO COMO CONDIÇÃO MÍNIMA 

DE EXISTÊNCIA, SURGINDO A POSSIBILIDADE DE SE EXIGIR-SE 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESTAÇÕES POSITIVAS PARA SUA 
EFETIVAÇÃO, SEM QUE HAJA VIOLAÇÃO A SEPARAÇÃO DE 

PODERES, COMO VEM ENTENDENDO O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL EM FAVOR DOS IDOSOS. 
ART. 10, I, B DA LEI Nº 8.842/94. ESTATUTO DO IDOSO – LEI 

10.741/03. QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS E BUROCRÁTICAS DOS 
ENTES FEDERADOS QUE DEVEM SER DEVIDAMENTE 

DEMONSTRADAS, NÃO BASTANDO MERAS ALEGAÇÕES E NÃO 
PODEM SERVIR DE ENTRAVE PARA EFETIVAÇÃO E CUMPRIMENTO 
MÍNIMO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS ASSEGURADOS 

CONSTITUCIONALMENTE E NÃO PREVALECEM SOBRE DIREITO 
INERENTE À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MORMENTE 

QUANDO SE TRATA DE POLÍTICA PÚBLICA TRAÇADA PELA 
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PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO E LEIS INFRACONSTITUCIONAIS QUE A 
REGULAM. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível- 
Processo nº 0000658-87.2014.8.19.0047, em que é Apelante MUNICÍPIO 

DE RIO CLARO e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os 
Desembargadores que integram a Sexta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por UNANIMIDADE, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora 
Relatora. 

VOTO 

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município de Rio 
Claro, na defesa dos direitos difusos dos Idosos. 

O Ministério Público sustenta, em suma, que “apesar de a 
Administração Pública Municipal vir mantendo em funcionamento o Centro 
Geriátrico Leonel Chaves, ao não regularizar a situação jurídica da referida 
instituição, única de internação de longa permanência para idosos em Rio 
Claro, cria uma situação de incerteza e insegurança jurídica para a 
população do Município, uma vez que deixa a cada administrador municipal 
a escolha de continuar, ou não, com as atividades da referida ILPI, como se 
a assistência à população idosa do Município fosse questão de mérito 
administrativo, ou uma mera liberalidade do governante, quando, na 
verdade, não o é, como demonstrado acima. Além disso, impede o 
saneamento das demais irregularidades detectadas.” 

Assim, pleiteia o Ministério Público a condenação do Réu para 

municipalizar a ILPI Centro Geriátrico Leonel Chaves, respeitando as normas 
previstas na RDC/ANVISA n° 283, de 26 de setembro de 2005, e 

fornecendo equipe técnica capacitada; ou, alternativamente, ofertar por 
outro meio, através da delegação a terceiros, o serviço de instituição de 
longa permanência para idosos em Rio Claro, respeitadas as mesmas 

normas acima referidas.  

Requer ainda, a condenação do Município de Rio Claro a sanar 

as irregularidades encontradas na vistoria do corpo técnico do MPRJ, 
consoante relatório de fls.556/596 dos autos do inquérito civil que instrui a 
presente. 
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A petição inicial de fls. 02/06 veio instruída com o Inquérito 
Civil 20/2013. 

O Município de Rio Claro apresentou sua contestação 

(index n° 22), na qual suscitou preliminarmente a ilegitimidade ativa - 
inexistência de interesse coletivo a ser tutelado por via de Ação Civil Pública 

e ilegitimidade passiva. No mérito, propriamente dito, sustentou, em suma, 
que o Município de Rio Claro não tem obrigação de municipalizar o Centro 
Geriátrico Leonel Chaves, muito menos de ofertar por outro meio, através 

de delegação a terceiros, o serviço de instituição de longa permanência 
para os idosos em Rio Claro, até porque não há obrigatoriedade 
constitucional ou legal quanto a matéria. Alegou ainda que, o Município de 

Rio Claro não tem orçamento para assumir essa Municipalização. Ao final 
pugnou pela improcedência do pedido inicial. 

Decisão no index n° 90, rejeitando as preliminares suscitadas 
pelo Réu e fixando como ponto controvertido a verificação do mau 
funcionamento do Centro Geriátrico Leonel Chaves. 

No index n° 119, constam relatórios de inspeção do COREN e 
equipe técnica do GATE apontando as diversas irregularidades constatadas 

em inspeções realizadas na ILPI Leonel Chaves.  

No index n° 164, consta relatório de inspeção realizada pela 
DASP - Divisão de Apoio Social e Psicológico do MPRJ, atestando, em suma, 

que o Centro Geriátrico Leonel Chaves não possui documentação que 
legitime seu funcionamento, regulamente e avalize o serviço prestado.  

Ainda, no index n° 181, consta relatório de inspeção 

sanitária, elaborado pela Vigilância Sanitária de Rio Claro, apontando 
diversas irregularidades encontradas na instituição, atestando, contudo, que 

a instituição se apresenta bem cuidada, bom padrão de higienização, 
internos aparentando ser bem cuidados e sem sinal de maus tratos. 

Sobreveio a r. sentença no index n° 213 que JULGOU 

PARCIALEMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para 
condenar o réu a MUNICIPALIZAR a ILPI Centro Geriátrico Leonel Chaves, 
respeitando-se as normas previstas na RDC/ANVISA No 283, de 

26/09/2005, fornecendo equipe técnica capacitada, ou ofertar por outro 
meio, através de delegação a terceiros, o serviço de instituição de longa 
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permanência para idosos em Rio Claro, respeitando-se as mesmas normas 
acima referidas, bem como sanar as irregularidades encontradas na vistoria 
do corpo técnico do Ministério Público, conforme Relatório de fls. 556/596 

dos autos do Inquérito Civil 20/2013, com prazo de cumprimento de 180 
(cento e oitenta) dias. 

Apela o Município Réu (index n° 269), pleiteando a 

reforma da sentença, para ver improcedentes os pedidos autorais, 
sustentando, em síntese, a inviabilidade financeira/orçamentária de 
municipalização do centro geriátrico. 

Contrarrazões do Ministério Público (index n° 283), pelo 
desprovimento do recurso.  

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, de fls. 304/311 pelo 

conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção da r. 

sentença. 

É o breve relatório. 

Como acima relatado, cuida-se de Ação Civil Pública, na qual 
busca o Ministério Público compelir o Município de Rio Claro a municipalizar 
a ILPI Centro Geriátrico Leonel Chaves, respeitando as normas previstas na 

RDC/ANVISA n° 283, de 26 de setembro de 2005, e fornecendo equipe 
técnica capacitada; ou, alternativamente, ofertar por outro meio, através da 

delegação a terceiros, o serviço de instituição de longa permanência para 
idosos em Rio Claro, respeitadas as mesmas normas acima referidas.  

A r.sentença julgou parcialmente procedente os pedidos 

autorais, com os seguintes fundamentos, in verbis: 

“(...)Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de MUNICÍPIO DE RIO 
CLARO, na qual pleiteia a adoção de medidas para implementação do 
direito socioassistencial das pessoas idosas ao serviço de instituição de 
longa permanência em Rio Claro. 
Não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público, haja vista 
que tal competência encontra-se atribuída ao referido órgão pela própria 
Constituição Federal, no art. 129, inciso III, bem como no Estatuto do 
Idoso, na forma do art. 74 da Lei 10741/03, podendo instaurar inquérito 
civil e propor ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses 
difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da 
pessoa idosa.  
Melhor sorte não assiste ao réu, no que tange à arguição de sua 
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois o 
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Estatuto do Idoso, criado pela Lei 10.741/03, em seu artigo 3°, inciso II, 
estabelece ser obrigação do Poder Público assegurar ao idoso a 
efetivação dos seus direitos, dando-lhe preferência na formulação e na 
execução das políticas sociais públicas específicas, observado o teor dos 
artigos 46 e 47, do mesmo diploma legal, no que tange à política de 
atendimento ao idoso e às respectivas linhas de ação.  
Além disso, o artigo 9°  da mesma lei determina ser "obrigação do Estado 
garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 
de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e 
em condições de dignidade".  
Superadas as preliminares, passo à análise do mérito. 
Inicialmente, cumpre-se ressaltar que o artigo 37 da Lei 10.741/03, dispõe 
ser direito do idoso a moradia digna, seja em instituição pública ou 
privada, a quem incumbirá manter padrões de habitação compatíveis com 
as necessidades dos idosos, bem como provê-los com alimentação 
regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas 
condizentes, sob as penas da lei.  
O Estatuto do Idoso, no artigo 50, elenca as obrigações das entidades de 
atendimento ao idoso, dentre as quais oferecer instalações físicas em 
condições adequadas de habitabilidade (IV), acomodações apropriadas 
para recebimento de visitas (VII), proporcionar cuidados à saúde, 
conforme a necessidade do idoso (VIII) e manter no quadro de pessoal 
profissionais com formação específica (XVII). 
In casu, da vasta documentação carreada aos autos, denota-se que o 
Ministério Público, desde dezembro de 2013, vem buscando não só a 
apuração de irregularidades na instituição ré, mas, também, envidando 
esforços no afã de sanar aquelas apuradas.  
Da análise do Relatório de vistoria constante do Inquérito Civil, bem como 
dos relatórios de inspeção do COREN (Conselho Regional de 
Enfermagem) e pela equipe técnica do GATE, às fls. 97/110, verifica-se 
que a instituição não possui condições adequadas para abrigar os idosos, 
posto que há deficiências estruturais, carência de profissionais e 
equipamentos, além de irregularidades apontadas no Relatório de 
inspeção sanitária, realizado pela Vigilância Sanitária de Rio Claro, às fls. 
147/151.  
Saliente-se, ainda, que o relatório de inspeção realizada pela Divisão de 
Apoio Social e Psicológico do Ministério Público, às fls. 131/139 constatou 
que a referida instituição não possui documentação que legitime seu 
funcionamento, regulamente e avalize o serviço prestado, estando, dessa 
forma, em desacordo com todas as legislações e normas jurídicas 
vigentes no tocante às ILPI's, inclusive, a RDC/Anvisa 283/2005.  
Neste diapasão, conclui-se, que a referida instituição vem sendo mantida 
irregularmente, apresentando condições e estruturas inadequadas, 
mormente no que concerne à ausência de profissionais habilitados e 
necessários a proporcionar aos idosos cuidados à saúde, ficando evidente 
o descumprimento das obrigações impostas aos estabelecimentos 
destinados ao atendimento a idosos, sendo certo que a parte ré se 
recusou a assumir juridicamente o asilo.  
Dessa forma, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de 
se evitar maiores lesões aos direitos dos idosos, nos termos dos artigos 
55, inciso II, alínea d e § 4 0, c/c o artigo 66, todos do Estatuto do Idoso, 
para obrigar o Poder Público a arcar com a sua responsabilidade de 
amparar a População Idosa, dando-lhe a devida assistência.  
no sentido de ajustar o funcionamento do ILPI Centro Geriátrico Leonel 
Chaves dentro dos parâmetros traçados pelos artigos 48, 49 e 50 da Lei 
10.741/2003, situação que estará condicionada à avaliação periódica de 
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equipe técnica do Ministério Público, do COREN e da Vigilância Sanitária, 
mediante a produção e apresentação de relatórios periódicos, até que a 
Instituição governamental de longa permanência para idosos esteja em 
pleno funcionamento e em situação jurídica regular.  
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 
formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC para CONDENAR o 
réu a MUNICIPALIZAR a ILPI Centro Geriátrico Leonel Chaves, 
respeitando-se as normas previstas na RDC/ANVISA No 283, de 
26/09/2005, fornecendo equipe técnica capacitada, ou OFERTAR POR 
OUTRO MEIO, através de delegação a terceiros, o serviço de instituição 
de longa permanência para idosos em Rio Claro, respeitando-se as 
mesmas normas acima referidas, BEM COMO SANAR as irregularidades 
encontradas na vistoria do corpo técnico do Ministério Público, conforme 
Relatório de fls. 556/596 dos autos do Inquérito Civil 20/2013, com prazo 
de cumprimento de 180 (cento e oitenta) dias. (...)” 
 

Apela o Município Réu, alegando, tão somente que, o Município 

de Rio Claro não tem orçamento para assumir a Municipalização do Centro 
Geriátrico, que presta “apoio ao asilo na medida em que pode” e que a 
imposição judicial de municipalização do Centro Geriátrico trará graves e 

imediatos danos aos cofres municipais, razão pela qual é necessária a 
reforma do julgado. 

Pois bem. 

De acordo com a Constituição Federal, no art. 230 que atribui a 
família, a sociedade e o 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, a Lei nº 
8.842/94 que regula a política nacional do idoso dispõe em seus arts. 1º e 

10, I, alínea 'b', in verbis: 

Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos 
sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade. 
(...) 
Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são 
competências dos órgãos e entidades públicos: 
I - na área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das 
necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da 
sociedade e de entidades governamentais e não-governamentais. 
b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao 
idoso, como centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-
lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 

 
O art. 230 da CR/88 assegura aos idosos amparo, de forma que 

é dever Estado assegurar-lhes participação na comunidade, defendendo sua 
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dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida em condições 

mínimas e dignas de sobrevivência, tomando as medidas necessárias para 

tanto. 

Cuida-se aqui de efetivar-se direitos indisponíveis, garantidos 

constitucionalmente, que são corolários do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, na forma do art. 1º. III da CR/88 e por isso tem aplicação e 

eficácia imediata, gerando dever ao Estado às prestações positivas nesse 

sentido. 

As garantias constitucionais revelam o direito subjetivo dos 

idosos que deve satisfeito como condição mínima de existência, surgindo 

daí clara a possibilidade de se exigir-se da Administração Pública prestações 

positivas para sua efetivação. 

Aliás, na evolução do estudo e aplicação dos direitos 
fundamentais e da noção de mínimo existencial, esse último extraído do art. 

1º III e 3º III da Constituição da República, hoje não mais se fala em 
meros direitos de abstenção estatal, mas em verdadeiras prestações 
positivas do Estado, para garantir a efetividade das normas constitucionais, 

viabilizando o pleno aproveitamento e gozo dos direitos previstos.  

Depreende-se dos documentos de index n° 119 (relatórios de 

inspeção do COREN e equipe técnica do GATE), 164 (relatório de inspeção 
realizada pela DASP - Divisão de Apoio Social e Psicológico do MPRJ) e 181 
(relatório da Vigilância Sanitária de Rio Claro) que, a instituição objeto da 

presente ação, funciona de  forma  irregular, apresentando condições e 
estruturas inadequadas, estando, assim, em desacordo com todas as 
legislações e normas jurídicas vigentes no tocante às ILPI's, inclusive, a 

RDC/Anvisa 283/2005, sendo  urgente a necessidade de municipalização da 
instituição.   

É certo que a questão do controle judicial sobre políticas 
públicas, deve estar atento aos limites possíveis concretos de interferência 
do Poder Judiciário, como bem ilustra o ensine Mestre Luis Roberto Barroso, 

in Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, Revista de 
Direito da Procuradoria Geral, v. 60, p.175, in verbis: 
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“a questão do controle das políticas públicas envolve, igualmente, a 
demarcação do limite adequado entre matéria constitucional e 
matéria a ser submetida ao processo político majoritário. Por um 
lado, a Constituição protege os direitos fundamentais e determina a 
adoção de políticas públicas aptas a realizá-los. Por outro, atribuiu 
as decisões sobre o investimento de recursos e as opções políticas 
a serem perseguidas a cada tempo aos Poderes Legislativo e 
Executivo. Para assegurar a supremacia da Constituição, mas não 
a hegemonia judicial, a doutrina começa a voltar sua atenção para 
o desenvolvimento de parâmetros objetivos de controle de políticas 
públicas.” 

 

Todavia, a doutrina mais moderna e a jurisprudência vêm 

reconhecendo a excepcional possibilidade de controle judicial das políticas 

públicas, quando flagrante a violação aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem que haja intromissão no Princípio Constitucional da 

Separação de Poderes.  

Na verdade, entendimento contrário levaria a violação do 

Princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no artigo 5º da 

CR/88, como verdadeiro direito fundamental.  

De outro lado, as questões orçamentárias e burocráticas 

dos entes federados não podem servir de entrave para efetivação e 

cumprimento mínimo de direitos fundamentais assegurados 

constitucionalmente, não prevalecendo sobre direito inerente à 

dignidade da pessoa humana. 

E, tais são questões que merecem atenção, mas desde que 

devidamente demonstradas nos autos, não bastando sua mera alegação, 

como forma de escudo para não realização dos deveres estatais. 

O E.Tribunal Justiça já pacificou o tema, conforme a Súmula 
241, in verbis: 
 

“Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento a 
reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de 
políticas públicas estabelecidas pela Constituição.”  

 
Isso porque, na ponderação entre a alegada reserva do 

possível e a impenetrabilidade do mínimo existencial, que traz à tona a 

discutível questão das escolhas trágicas, a escassez de recursos na 
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execução de políticas públicas para realização dos deveres constitucionais 

não pode ser apenas alegada como obstáculo para efetivação dos direitos 

fundamentais individuais ou coletivos.  

Sobre o tema destaco abaixo trecho da ementada do ARE 

639337/SP, da Relatoria do Min. Celso Mello, em julgado da 2ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

(...)DESCUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS EM 
SEDE CONSTITUCIONAL: HIPÓTESE LEGITIMADORA DE 
INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. - O Poder Público - quando se 
abstém de cumprir, total ou parcialmente, o dever de implementar 
políticas públicas definidas no próprio texto constitucional - 
transgride, com esse comportamento negativo, a própria integridade 
da Lei Fundamental, estimulando, no âmbito do Estado, o 
preocupante fenômeno da erosão da consciência constitucional. 
Precedentes: ADI 1.484/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. - A inércia 
estatal em adimplir as imposições constitucionais traduz inaceitável gesto 
de desprezo pela autoridade da Constituição e configura, por isso mesmo, 
comportamento que deve ser evitado. É que nada se revela mais nocivo, 
perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de 
fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas executá-la com o 
propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se 
mostrarem ajustados à conveniência e aos desígnios dos governantes, em 
detrimento dos interesses maiores dos cidadãos. - A intervenção do 
Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas 
governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, 
notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), 
objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados 
pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a 
direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à 
generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA 
PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE 
DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS 
TRÁGICAS”. - A destinação de recursos públicos, sempre tão 
dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer 
com a execução de políticas públicas definidas no texto 
constitucional, quer, também, com a própria implementação de 
direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí 
resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo 
de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento 
de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face 
dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de 
disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras 
“escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, 
fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva 
a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real 
efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei 
Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do 
possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o 
propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de 
políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra 
insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 
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existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento 
positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da 
pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo 
existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos 
constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo 
de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir 
condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à 
pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a 
prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena 
fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 
direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à 
saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à 
alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos 
Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV). A PROIBIÇÃO DO 
RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À 
FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE 
DIREITOS PRESTACIONAIS. – (...) Em conseqüência desse princípio, 
o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume 
o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob 
pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, 
abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os 
direitos sociais já concretizados. LEGITIMIDADE JURÍDICA DA 
IMPOSIÇÃO, AO PODER PÚBLICO, DAS “ASTREINTES”. - Inexiste 
obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito 
público, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A 
“astreinte” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade 
específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide 
do Poder Público, a cumprir o preceito, tal como definido no ato 
sentencial. Doutrina. Jurisprudência. 

Nesse sentido a jurisprudência desse E.Tribunal de Justiça, in 

verbis: 

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) 3. 
Considerando os princípios constitucionais e ponderando-se os 
valores envolvidos nesta demanda, é certo que no caso concreto 
deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa 
humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 1º, 
III, da CRFB/88. Cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 
superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em 
deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa 
humana. 4. Meras alegações sobre a escassez de recursos ou ao 
princípio da reserva do possível não eximem o ente federativo da 
obrigação de efetivar políticas públicas estabelecidas pela 
Constituição. 5. (...) 9. Recurso não provido. 0047531-97.2012.8.19.0021 
- APELACAO / REEXAME NECESSARIO - DES. JOSE CARLOS PAES - 
Julgamento: 08/05/2014 - DECIMA QUARTA CAMARA CIVEL  

 
ALUGUEL SOCIAL. MUNICÍPIO DE NITERÓI. ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. (...) A escassez de recursos não pode servir de obstáculo à 
pretensão autoral. Os Entes têm o dever de promover políticas 
públicas, com verbas orçamentárias próprias, que possam propiciar 
a existência digna àqueles que integram o tecido social. Não podem 
se esquivar da obrigação imposta pela atual Carta Política apenas 
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alegando que não têm meios de arcar com os gastos 
correspondentes. Pacificado é o entendimento deste Egrégio 
Tribunal quanto ao tema, nos termos do verbete sumular 241. (...) 
Primeiro recurso manifestamente improcedente. Segundo recurso provido 
parcialmente, monocraticamente, nos termos da decisão do 
Desembargador Relator." 1039884-28.2011.8.19.0002 - APELACAO / 
REEXAME NECESSARIO - DES. RICARDO RODRIGUES CARDOZO - 
Julgamento: 14/05/2014 - DECIMA QUINTA 
 
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. (...) GARANTIA 
FUNDAMENTAL. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO 
DO MUNICÍPIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA ORDEM. 
(...)  6 Direito fundamental traz limitação à própria discricionariedade 
da Administração, pelo que a atuação político-administrativa da 
Municipalidade não se subsume livremente à sua conveniência e 
oportunidade, mas deve atender prioritariamente (...)da CRFB; 7 
Possibilidade de implementação das políticas públicas pelo Poder 
Judiciário para o fiel cumprimento do comando Constitucional pelos 
órgãos públicos, garantindo-se o mínimo existencial, não havendo o 
que se falar em violação princípio da separação dos poderes. Normas 
programáticas devem nortear a atuação político-administrativa na 
busca efetiva das garantias positivadas na Lei Fundamental, sob 
pena de esvaziamento da força normativa da Constituição; 8 - 
Princípio da reserva do possível não pode ser oponível pela 
Administração para eximir-se da garantia do mínimo existencial, 
devendo ser observada a sua intangibilidade. Destinação dos 
recursos públicos deve ter como parâmetro a valor máximo da 
dignidade da pessoa humana; (...) Afastada a condenação ao 
pagamento da taxa judiciária, considerando a reciprocidade entre os entes 
públicos. Parcial provimento ao recurso. 0008824-22.2012.8.19.0066 - 
APELACAO / REEXAME NECESSARIO - DES. TERESA CASTRO 
NEVES - Julgamento: 04/06/2014 - SEXTA CAMARA CIVEL 
 

Diante da prova dos autos tem-se que é essencial a 
regularização da situação administrativa e jurídica da ILPI Centro Geriátrico 

Leonel Chaves, de forma a atender o objetivo de acolhimento adequado aos 
idosos.   

Ademais, a falta de regularização da Instituição inviabiliza a 

retirada de licença sanitária de funcionamento e impede que seja firmado 
contrato de prestação de serviços em benefício dos idosos, bem como 
impede o recebimento de recursos de outras esferas de governo, através do 

Fundo Municipal do Idoso e do Fundo Municipal de Assistência Social. 

Portanto, patente que a situação encontra-se em descompasso 

o com a garantia conferida pelos art. 1º, III e 230, da Constituição da 
República, gerando a procedência do pedido autoral, nos termos em que 
proferida a r. sentença apelada. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201422701671
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201322703600
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Nesse sentido a jurisprudência desse E.Tribunal de Justiça, a 
respeito da implementação de políticas públicas aos idosos em respeito à 
CR/88 e ao Estatuto do Idoso, in verbis:  

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO AO IDOSO E CRIAÇÃO DE 
CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS. OMISSÃO ESTATAL. VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO 
AO IDOSOQUE CONSTITUI DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ESTATUTO 
DO IDOSO.INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 
IMPOSSIBLIDADE DE INVOCAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. 
INSERÇÃO DE PREVISÃO DE GASTOS NO ORÇAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 
Trata-se de ação civil pública em que pretende o Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro imputar ao Município de Nova Iguaçu a criação 
de um serviço de atendimento social integrado do idoso, com 
funcionamento diário e a construção de unidade institucional de 
acolhimento para idosos, bem como a inserção no orçamento municipal a 
previsão de gastos para o incremento da rede de proteção do idoso, ante 
a inexistência no citado município de políticas de implementação aos 
direitos dos idosos. Preliminarmente, há de se ressaltar que as 
controvérsias acerca do acolhimento do pedido de destinação de verba 
orçamentária para o incremento da rede de proteção ao idoso e da 
pretensa desistência do pedido pelo Parquet se confundem com o meritum 
causae, motivo pelo serão analisadas após o exame do próprio cabimento 
da ingerência do Poder Judiciário na celeuma objeto da presente 
ação civil pública. Decerto, a Constituição da República, visando dar 
efetividade aos fundamentos do Estado Brasileiro, em especial, o da 
dignidade da pessoa humana, bem como, concretizar seus objetivos 
previstos no art. 3º, dentre os quais, a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária e a erradicação da pobreza e da marginalização e a 
redução das desigualdades sociais e regionais, instituiu um importante 
instrumento de proteção social, qual seja a seguridade social, que visa 
abarcar todos os cidadãos nas situações geradoras de necessidades. 
Assim, sendo o envelhecimento, além de um fato inescapável da vida, um 
direito personalíssimo e, consequentemente, a sua proteção, um direito 
social, cabe ao Estado garantir à pessoa idosa, mediante políticas sociais 
públicas, proteção à vida e à saúde, permitindo, assim, um 
envelhecimento saudável e digno. Diante dessas considerações, o 
Município possui a obrigação constitucional e legal de criar uma rede de 
atendimento apropriada e edificar abrigo para seus idosos com base no 
artigo 230 da Constituição Federal, bem como os artigos 3º e 46, do 
Estatuto do Idoso. Frise-se, por oportuno, que a Lei n° 8.842/94, 
regulamentada pelo Decreto n° 1948/96, dispõe sobre a política nacional 
do idoso, estabelecendo como um de seus princípios o dever do Estado 
de assegurar ao idoso "todos os direitos da cidadania, garantindo sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e 
direito à vida" (art. 3°, inciso I). Prevê, ainda, como diretrizes da política 
nacional do idoso a "descentralização político-administrativa" (art. 4°, 
inciso IV) e a "priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços, quando desabrigados e sem família" 
(art. 4°, inciso VIII). Não estaria, portanto, o Poder Judiciário inovando na 
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ordem jurídica, mas apenas concretizando direitos e garantias 
constitucionalmente consagradas, ou seja, materializando valores 
positivados na Carta Política e dando efetividade às normas 
infraconstitucionais. Ora, o controle de políticas públicas pelo Judiciário é 
de caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quanto se estiver 
diante de possível ofensa à separação de poderes. O maltrato ao princípio 
da separação de poderes se dá no instante no qual é desprestigiada a 
discricionariedade da Administração, existente quando esta possui 
possibilidade de escolher entre o atuar e o não atuar. Tratando-se da 
efetivação dos direitos fundamentais à vida, há o poder-dever de atuação 
da Administração no sentido de prestigiar um fundamento da República 
Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, 
prestigiando-se, assim, o princípio do mínimo vital. Ademais, a essência 
do princípio da separação dos poderes não é tornar distantes e estanques 
as atividades de cada um dos Poderes, mas ao contrário, o sistema dos 
freios e contrapesos prega que deve haver uma interpenetração, de modo 
que um Poder possa contrabalancear o outro, especialmente diante de 
alguma irregularidade. Portanto, não há como o Poder Judiciário fechar os 
olhos diante desta precária situação, enquanto verbas são destinadas a 
outros setores. Precedentes do C. STJ. Da mesma forma, diante da 
natureza dos direitos envolvidos, impossível a invocação da reserva do 
possível. Vale ressaltar que a doutrina propõe a aplicação do método de 
ponderação, pelo qual a prestação pleiteada pelos cidadãos deve estar 
cingida àquilo que se pode razoavelmente exigir do Poder Público. 
Segundo tal doutrina, impende reconhecer que o direito a um mínimo vital, 
à educação escolar, à assistência médica, à moradia, deve ter a 
efetivação garantida pelo Poder Público, por conta de que é mínimo o 
conflito com os demais princípios constitucionais, competindo ao Judiciário 
assegurá-lo. Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da 
reserva do possível, implícito na Constituição, segundo o qual os direitos 
assegurados pela Carta dependem de dotação orçamentária para serem 
implementados pelo Estado. Com efeito, conforme precedentes do E. STF, 
a cláusula da reserva do possível encontra limite na garantia constitucional 
do mínimo existencial, não podendo o Estado deixar de assegurar 
condições adequadas à existência digna do cidadão. Logo, por outro lado, 
deve o Estado realizar prestações positivas, de forma a viabilizar a fruição 
de direitos sociais básicos. Inquestionável, portanto, a procedência dos 
pedidos de criação de atendimento e construção de abrigos. Feitas tais 
considerações, por outro turno, não merece ser mantido o pedido de 
destinação de verba orçamentária para o incremento da rede de proteção 
ao idoso, não só por extrapolar o poder de ingerência da instância 
judiciária, mas também ante a impossibilidade, inclusive, fática, de seu 
cumprimento, já que o Poder Executivo não poderia assegurar a 
aprovação de lei orçamentária nos termos propostos pelo Parquet. 
Irrelevante, portanto, o imbróglio sobre a desistência do pedido. Dito isso, 
há de se acolher parcialmente a pretensão autoral e, consequentemente, 
reconhece-se a sucumbência reciproca das partes, na forma do art. 21 do 
CPC. Provimento parcial do recurso. 0038942-75.2006.8.19.0038 - 
APELACAO DES. RENATA COTTA - Julgamento: 01/10/2014 - 
TERCEIRA CAMARA CIVEL 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE INSTITUCIONAL DE ABRIGO AO IDOSO E INSERÇÃO NO 
PLANO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL DE GASTOS RELATIVOS À 
ASSISTÊNCIA DO IDOSO. OMISSÃO ESTATAL. VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201400134125&CNJ=0038942-75.2006.8.19.0038
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AO IDOSO QUE CONSTITUI DEVER DO ESTADO, PREVISTA NO 
ARTIGO 230 DA CRFB/88, NA LEI 8842/94, BEM COMO NO ESTATUTO 
DO IDOSO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL QUE SE BUSCA 
DAR PLENA EFETIVIDADE. MULTA FIXADA ADEQUADAMENTE. 
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. O 
Poder Público tem a obrigação constitucional e legal de edificar abrigo 
para seus idososcom base no artigo 230 da Constituição Federal, bem 
como os artigos 9º e 46º, do Estatuto do Idoso. Intervenção do Poder 
Judiciário cabível no âmbito da Administração Pública somente para 
cumprimento da norma legal. Inexistência de afronta a separação dos 
poderes. Tutela de direito fundamental atrelado à dignidade humana. 
Astreintes de caráter coercitivo que visam a efetividade e cumprimento da 
decisão judicial. Fixação em consonância aos princípios de razoabilidade e 
proporcionalidade. Honorários advocatícios que devem ser afastados, 
conforme jurisprudência do Egrégio STJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO A 
AMBOS OS RECURSOS. 0012811-11.2011.8.19.0031 - APELACAO  
DES. VALERIA DACHEUX - Julgamento: 07/10/2014 - DECIMA NONA 
CAMARA CIVEL 

 
Pelo exposto, VOTO PELO DESPROVIMENTO DO 

RECURSO.  
 

 Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2020. 
 
 

DES. INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO 
Relatora   

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201400112134&CNJ=0012811-11.2011.8.19.0031
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