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EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILPI - INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS - MUNICÍPIO DE CAMPO BELO - NÃO OBSERVÂNCIA
DOS DISPOSITIVOS 48 E 50 DO ESTATUTO DO IDOSO - JUNTADA
PARCIAL DOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS COM A CONTESTAÇÃO -
RECONHECIMENTO TÁCITO DOS PEDIDOS - ART. 487, III, 'a' do CPC -
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.  1. A juntada
de documentos que comprovam o cumprimento da pretensão autoral traduz-
se reconhecimento tácito do pedido. 2. As ILPI - Instituições de Longa
Permanência para Idosos - devem observar as obrigações previstas nos
artigos 48 a 50 do Estatuto do Idoso, ao longo do funcionamento da
instituição, devendo manter atualizados os respectivos alvarás e relatórios
pessoais de seus institucionalizados, sob pena de aplicação de penalidades
que vão desde  advertência, suspensão das atividades até proibição de
atendimento a idosos, nos termos do art. 55, II, e parágrafos da Lei
10.741/03.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0112.14.000187-9/001 - COMARCA DE CAMPO
BELO - APELANTE(S): NELSON GONÇALVES DA SILVA - ME -
APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. INTEGRAR A SENTENÇA, DE
OFÍCIO.

DES. AFRÂNIO VILELA
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RELATOR.

DES. AFRÂNIO VILELA (RELATOR)

V O T O

      Em análise, apelação interposta contra sentença de fls. 561/566 que, nos
autos da ação civil pública com obrigação de fazer ajuizada por MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de MARIA APARECIDA
DA SILVA, nome fantasia "Lar da Terceira Idade", julgou procedentes os
pedidos para determinar que a ré cumpra as obrigações ainda não cumpridas
ao longo da tramitação do feito, bem como sejam mantidas em dia a
documentação, que deverá ser apresentada ao órgão competente até p
último dia útil do mês de janeiro de cada mês; capacitação dos funcionários
deverá ser comprovada perante a Promotoria de Justiça no prazo de 06
(seis) meses, a contar da intimação da decisão; a regularização dos
contratos, atendendo ao Estatuto do Idoso, deverá ser comprovada em 30
(trinta) dias contados da intimação. Obrigações que deverão ser cumpridas
nos prazos estipulados, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos
reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sem condenação
em custas e honorários advocatícios, ex lege.

      Nas razões de fls. 568/573, a apelante afirma que não se trata de
insuficiência de atendimento aos residentes assistidos; que não existe
irregularidade em relação à nova pessoa jurídica que assumiu a entidade,
apenas em relação à anterior; que nenhuma das irregularidades existe; que a
oferta de serviço foi regular e de conformidade com o que estabelece a
Política Nacional do Idoso; que
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os idosos se encontram bem assistidos e não há risco à integridade física de
nenhum deles.

      Contrarrazões às fls. 576/581.

      A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 597/600 pela
manutenção da sentença.

      Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário.

      Cinge-se a controvérsia a verificar o acertamento da sentença que julgou
procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual,
relativos à regularização da situação documental e fática do "Lar da Terceira
Idade", denominada ILPI - Instituição de Longa Permanência para Idosos,
localizada no Município de Campo Belo, de modo a adequá-la às normas do
Estatuto do Idoso.

      Relatou o Ministério Público que a instituição ré tinha as seguintes
pendências em relação às obrigações previstas na Lei 10.741/03:

1. Ausência de Alvará Sanitário

2. Ausência de Alvará de Localização e   Funcionamento

3. Ausência de Alvará do Corpo de Bombeiros

4. Ausência de fichas cadastrais dos idosos

5. Ausência de Inscrição junto ao Conselho do Idoso (Municipal, Estadual e
Nacional), especificando os regimes de atendimento

6. Ausência de prova da idoneidade de seus dirigentes

7. Presença de pessoas com menos de 60 (sessenta) anos

8. Inexistência de contrato escrito com os idosos
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9. Falta de capacitação para os funcionários e dirigentes

10. Ausência de estudo social e pessoa de cada caso

11. Ausência de Acessibilidade arquitetônica

12. Ausência de Publicidade da prestação de contas (relatórios financeiros
mensais).

      A instituição, por sua vez, em defesa, afirmou que as irregularidades
listadas não existem, que presta serviço de acolhimento ao idoso de forma
regular, conforme estabelece a Política Nacional do Idoso, e que no "Brasil
Formal se exagera nas exigências de documentos e se esquece das reais
questões sociais". (sic)

      Ainda, que os idosos estão bem assistidos e, conforme relatório da
Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo
Belo, está prestando seus serviços de forma regular.

      Asseverou que o apelado ajuizou a presente ação civil pública contra
pessoa jurídica diversa, o que foi a causa dos equívocos.

      Juntamente com a peça de defesa, foram acostados vários documentos.

      A sentença não merece reparos.

      Primeiramente, no que concerne à alegação de ilegitimidade passiva,
insta esclarecer que houve apenas a denominação equivocada da pessoa
jurídica que gerencia a ILPI na inicial, o que foi sanado a tempo de se
prosseguir com o mesmo feito.

      E, como aduziu o Ministério Público, a alteração da pessoa jurídica não
causou qualquer prejuízo, uma vez que não prejudicou sua defesa.
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      Relativamente ao direito dos idosos, no Brasil foi instituído em 2003 o
Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, que em seu Capítulo II, artigos 48 a 50,
trata das obrigações das entidades de atendimento ao idoso. Verbis:

        "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 no 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;
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        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;
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        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.
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        Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras
de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita."

      				[...]

    "Art. 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos
públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento."

      Vê-se que são várias as obrigações a serem observadas pelas entidades
acolhedoras, por força das disposições legais previstas no Estatuto.
Referidas obrigações são de ordem formal, como Alvarás de Funcionamento,
Sanitário, etc., até obrigações dirigidas à entidade em razão da natureza dos
serviços que presta, objetivando, precipuamente, o bem estar e o
acolhimento da melhor forma possível do idoso que, muitas vezes se
encontra em situação de abandono material e/ou afetivo.

      In casu, como muito bem observou o sentenciante, no desenrolar do
inquérito cível público e da presente ACP a instituição foi providenciando a
regularização de toda documentação para seu regular funcionamento,
acostando boa parte dela à sua defesa, como dito alhures.

      Em razão disso, ocorreu o reconhecimento parcial tácito da procedência
dos pedidos, em relação àqueles cuja documentação comprobatória fora
providenciada a partir do ajuizamento da ação.

      Às fls. 391/455, a ILPI acostou aos autos cópia das fichas cadastrais (inc.
XV, do art. 50) e dos contratos de prestação de serviços formalizados com os
idosos; às fls. 458, cópias do Alvará Sanitário renovado até 09/06/2016 (p.u.
do art. 48); às fls. 459, do
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Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, com validade até 15/10/2018 (p.u.
do art.48); às fls. 460 juntou cópia do Certificado de Inscrição da Entidade n.º
001/14 perante o Conselho Estadual do Idoso; às fls. 464, juntou cópia do
Atestado de Antecedentes do dirigente da instituição; às fls. 466, cópia do
Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, com validade até
31/12/2015 (p.u., art. 50); às fls. 465 e 467 acostou Certificados de conclusão
do curso de Cuidadores de Idosos (XVII do art. 50), para Nelson Gonçalves
da Silva e Roseli de Bastos Barbosa; às fls. 468/534, acostou cópia do
estudo social de cada idoso institucionalizado, atendendo ao disposto no inc.
XI, do art. 50; às fls. 535/548, cópia do Livro caixa do ano de 2014.

      Ao analisar a documentação, primeiramente o MP esclareceu que a
questão relativa à existência de duas idosas com idade inferior a 60 anos
está sendo discutida em outro inquérito civil, em que se verifica a viabilidade
de criação de entidade adequada para abrigamento de pessoas com idade
inferior a 60 anos, portanto, não será objeto de análise nesta demanda.

      A entidade juntou aos autos cópia do certificado de capacitação de seu
dirigente, Nelson Gonçalves da Silva, e da funcionária Roseli de Bastos
Barbosa, como prevê o art.50, XVII, do Estatuto, sendo necessária a
comprovação da capacitação de todos os funcionários que laboram no lar de
idosos, como determinado.

      No que tange aos contratos de prestação de serviços firmados, como
observou o Parquet, estão em desacordo com o disposto no art. 50, I, da Lei
10.741/03, porque não especificam "o tipo de atendimento, as obrigações da
entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços,
se for o caso", e vinculam o valor da contraprestação ao valor do salário
mínimo, o que é vedado pela Carta Constitucional, na parte final do inc. IV,
do art. 6º.

      Também é abusiva a cláusula que prevê ser devido à instituição o valor
do 13º dos idosos contratantes, porque não encontra lastro de
contraprestação, o que deve ser extirpado da avença.

9



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

      A prestação de contas não restou comprovada, uma vez que não foram
juntados aos autos os recibos relativos aos gastos descritos no livro caixa
(cópia acostada), o que deve ser providenciado, mensalmente, juntando-se a
ele os comprovantes das despesas e afixando em local visível na instituição.

      Outrossim, não acostou aos autos comprovante de sua inscrição perante
o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, apenas o Estadual, impondo-se tal
regularização, nos termos do parágrafo único do art. 48 do Estatuto.

      A questão relativa à falta de acessibilidade arquitetônica não foi sanada
pela entidade, impondo-se sua regularização, em prazo a ser especificado
perante o Ministério Público Estadual, ante a ausência de determinação
específica quanto a este pedido, embora tenha sido julgado procedente.

      A pretensão relativa à acessibilidade arquitetônica não foi regularizada,
ao contrário. O dirigente da entidade afirmou que o imóvel é alugado, antigo
e não possui projeto arquitetônico. Todavia, as regularizações relativas à
acessibilidade, especialmente de idosos, devem ser modificadas em caso de
não observância, como no caso dos autos, em aplicação ao disposto na Lei
10.098/2000 (Lei Brasileira de Inclusão) e do inc. IV do art. 50 do Estatuto do
Idoso.

      O prazo para regularização do imóvel deve ser acordado com o Ministério
Público, uma vez que não fixado pelo Juiz singular.

      Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedentes
todos os pedidos formulados pelo Ministério Público, de regularização
documental e estrutural do "Lar da Terceira Idade" de Campo Belo-MG,
competindo ao Parquet, em relação aos pedidos supracitados, cujo prazo
não foi fixado pelo sentenciante, acordar posteriormente.

      Ressalte-se que é de se manter obrigação de atualização constante dos
Alvarás necessários ao funcionamento da entidade, o
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que está sendo ressaltado uma vez que não passou despercebido por este
julgador que, até o presente julgamento os Alvarás Sanitário e de
Localização e Funcionamento encontram-se vencidos, devendo ser
renovados, caso a providencia ainda não tenha sido realizada.

      Como bem exposto pelo Ministério Público, em momento algum houve
questionamento acerca do tratamento dado aos idosos, isto é, ao
desempenho da atividade-fim da entidade. Sabe-se da dificuldade
encontrada para a manutenção dos serviços de boa qualidade aos idosos,
muitas vezes carentes material e afetivamente.

      Todavia, as questões práticas, relativas ao bom funcionamento do
edifício e da própria entidade, por sua natureza, devem ser observadas, nos
termos do Estatuto do Idoso, uma vez que a lei se encontra em vigor,
devendo ser observada, sob pena de, em caso de descumprimento, sob
pena de advertência, suspensão das atividades e, até mesmo, proibição de
atendimento a idosos, nos termos do art. 55, II, e parágrafos da Lei
10.741/03.

      Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença.
Integro-a, tão somente, para determinar que os prazos relativos aos pedidos
não fixados pelo sentenciante sejam acordados posteriormente entre as
partes.

      Sem custas e honorários advocatícios, ex lege.>

DES. MARCELO RODRIGUES - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "<NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
INTEGRARAM A SENTENÇA DE OFÍCIO>"
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