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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1027652-10.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é 
apelante MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados 
JENNY FERREIRA DA SILVA (POR CURADOR) e RICARDO 
GONÇALVES E SOUSA (CURADOR(A)).

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO FEITOSA (Presidente) e FERREIRA RODRIGUES.

São Paulo, 2 de outubro de 2017.

Ana Liarte
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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              4ª Câmara  Seção de Direito Público

Apelação n°     1027652-10.2015.8.26.0564

Comarca: São Bernardo do Campo

 (2ª Vara Fazenda Pública)

Apelante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO 
CAMPO. 

Apelado(s): JENNY FERREIRA DA SILVA.

Voto nº 17.281

                                    

OBRIGAÇÃO DE FAZER  Disponibilidade de vaga 
em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 
 Provas constantes dos autos que demonstram que a 

autora (idosa) é portadora de doença grave, encontrando-
se em situação de vulnerabilidade - Dever do Estado em 
amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes o direito à 
vida, à dignidade e bem-estar - Inteligência do artigo 
230 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso  
Verba honorária  Fixação, que diante da baixa 
complexidade da causa, se mostrou excessiva  
Sentença modificada somente no que diz respeito aos 
honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00  
Recursos providos em parte.

Trata-se de ação de obrigação de fazer 

interposta por Jenny Ferreira da Silva (representada por seu sobrinho 

Ricardo Gonçalves de Souza) em face da Municipalidade de São Bernardo 

do Campo, que pela r. sentença de fls. 118/121, acolheu o pedido da 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO

3

Apelação nº 1027652-10.2015.8.26.0564 -  São Bernardo do Campo

autora para o fim de condenar a requerida a disponibilizar à autora uma 

vaga em instituição de longa permanência para idosos, consagrando-se 

em definitivo a tutela antecipada. Por fim, condenou-se a vencida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no 

percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Recorre a Administração Municipal. Pugna 

pela reforma do julgado, repisando, em síntese, os mesmos argumentos 

apresentados com sua peça de defesa. Ao final, entende que a verba 

honorária, caso mantido quanto ao mérito o entendimento do nobre juiz 

sentenciante, se mostrou excessivo, requerendo assim a sua redução.

Recurso recebido, sem noticia de 

contrarrazões. Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça para o 

acolhimento parcial do recurso, reduzindo-se a verba honorária.

É o relatório.

Dou por interposto o recurso oficial.

Trata-se de ação de obrigação de fazer 

objetivando assegurar a Jenny Ferreira da Silva a disponibilização de 

uma vaga em instituição de longa permanência para idosos, uma vez que 

a autora padece de complicações degenerativas por alterações vásculo-

metabólicas-cerebrais (CID F-01.9), com necessidade de acolhimento 

permanente em casa de repouso.
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Conforme se constata dos documentos 

acostados aos autos, há prova que a autora é portadora do quadro 

descrito na inicial (quadro de demência), é interditada e necessita de 

cuidados diários.

Assim, é evidente a situação de 

vulnerabilidade a que “Jenny Ferreira da Silva” está submetida, 

sobretudo quando as provas reunidas nos autos bem demonstram que 

ela é portadora de doença grave e não possui familiares que lhe 

ofereçam cuidados de alimentação, higiene e saúde, o que comprova a 

toda evidência a situação de risco e alta vulnerabilidade social ao qual se 

encontra exposta.

Nesse particular, é oportuno apontar que o 

dever do Estado em amparar as pessoas idosas, sobretudo aquelas que 

se encontram em situação de alta vulnerabilidade, como é o caso dos 

autos, decorre da Constituição Federal, que dispõe que "a família, a 

sociedade e o Estado têm 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” (artigo 230), bem como do Estatuto do 

Idoso, nos seguintes termos:

“Art. 2º - O idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de 

que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e 

seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade.
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Art. 3º - É obrigação da família, da comunidade, da 

sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito 

e à convivência familiar e comunitária.

(...)

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.

§ 1º - 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.

Dessa forma, agiu com acerto o MM. Juízo “a 

quo” ao imputar à Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo a 

responsabilidade pelo abrigamento da autora, a fim de assegurar o 

atendimento às suas necessidades.

Por fim, atenta que a causa não demanda 

maior complexidade, tenho que o valor fixado a título de verba honorária 

se mostrou excessivo, pelo que de rigor a acolhimento parcial do 

inconformismo da Municipalidade para a sua redução ao valor de R$ 

1.000,00. 

Ressalto, que o presente acórdão enfocou as 

matérias necessárias á motivação do julgamento, tornando claras as 

razões pelas quais chegou ao provimento parcial do recurso, o que basta 
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para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas o 

do dever de motivação (CF. , art. 93, IX).

De qualquer modo, para viabilizar eventual 

acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda 

a matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-

se de presquestionamento, é desnecessária a citação numérica dos 

dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida 

(EDROMS 18205/SP, Min. FELIX FISCHER  DJ., 08.05.2006, p. 240).

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial 

provimento aos recursos.

Ana Liarte

Relatora
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