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PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE
5ª Vara da Fazenda Pública- Natal
PROCESSO N.º 0023823-22.2010.8.20.0001
Ação Civil Pública
REQUERENTES: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
REQUERIDO(s): Estado do Rio Grande do Norte
S E N T E N Ç A:
Trata-se de julgamento conjunto das ações civis públicas de nºs
0023823-22.2010 e 805046-19.2011 ajuizadas pelo Ministério Público do
Estado do Estado do Rio Grande do Norte em face do Estado do Rio Grande do
Norte, pleiteando, em suma, o efetivo cumprimento do seu dever constitucional
de prestar assistência aos idosos.
Na ação civil pública nº 0023823-22.2010 c/pedido de tutela
antecipada, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte visa a
obter provimento jurisdicional que obrigue o requerido a regularizar o repasse
de verba mediante convênio com a Secretaria Estadual do Trabalho e da
Assistência Social – SETHAS ou a providenciar o abrigamento dos idosos
residentes no Instituto Juvino Barreto ou em qualquer outra instituição de longa
permanência para idosos no prazo de 05 dias.
Em apertada síntese, aduz o Ministério Público que, através da
assinatura de termos de cooperação técnica, o Instituto Juvino Barreto vem
recebendo do Estado repasses para a aquisição gêneros alimentícios, material de
limpeza, combustível e pagamento de despesas como água, energia e telefone,
tendo o Estado do Rio Grande do Norte desembolsado as quantias de R$
366.684,25, no ano de 2006; e R$ 369.536,77, no ano de 2009.
Afirmou ainda que no ano de 2010, foi solicitado o valor de R$
797.105,90, e que o convênio encontrava-se na Unidade Financeira aguardando
dotação orçamentária, quando o abrigo recebeu informação do Estado que não
teria dinheiro para pagar uma parcela que fosse do aludido convênio.
Narrou que os idosos daquele abrigo já sentem a falta dos recursos
do repasse da SETHAS, passando por dificuldades em suprir necessidades
básicas como alimentação e de limpeza, asseverando que a manutenção do
repasse é necessária para que se mantenha a qualidade de vida dos idosos que lá
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Vistos etc...
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residem.

Requereu ainda, a título de antecipação de tutela, que o Estado do
Rio Grande do Norte, através de sua Secretaria de Planejamento e Finanças,
garantisse e viabilizasse o repasse de uma parcela mínima no valor de R$
100.000,00, a fim de garantir a imediata aquisição de gêneros alimentícios e de
limpeza para os idosos residentes no instituto Juvino Barreto ou providenciar o
abrigamento dos mesmos em qualquer outro abrigo com condições de os receber
com dignidade.
Pleiteou também o bloqueio bancário de quantia equivalente a R$
797.105,90 da conta única do Governo do Estado, recaindo sobre recursos
destinados à áreas menos prioritárias do Governo, a fim de assegurar os repasses
periódicos e assim garantir a ininterrupção da prestação do serviço de
abrigamento dos idosos.
Após a manifestação do Estado do Rio Grande do Norte (fls.53/55),
foi exarada decisão interlocutória (fls.59/60) por este juízo, o qual extinguiu
parcialmente a ação apenas em relação ao pedido que visava a a compelir o
Estado a assinar o convênio e repassar verbas ao Juvino Barreto por
impossibilidade jurídica do pedido. Por conseguinte, determinou o
prosseguimento da lide apenas em relação ao pedido alternativo (providenciar o
abrigamento dos idosos em outro estabelecimento), indeferindo, contudo, o
pedido de antecipação de tutela que fora feito em relação ao mesmo.
Em face da aludida decisão, o Ministério Público interpôs recurso
de agravo de instrumento (fls.67/75), o qual foi provido pelo Tribunal de Justiça
do RN que determinou ao Estado do Rio Grande do Norte que, no prazo de 20
(vinte) dias, assuma a responsabilidade pela assistência aos idosos residentes no
Instituto Juvino Barreto, seja pela assunção direta do serviço, por meio de
abrigamento, pela contratação de terceiros, pelo repasse de subsídios a entidades
privadas, ou por qualquer outra forma, segundo seu juízo de conveniência e
oportunidade.
Face a inércia do Estado em cumprir a determinação acima, este
juízo prolatou decisão determinando o bloqueio da quantia de R$ 369.536,77 em
favor do Instituto Juvino Barreto às fls.123/124.
Intimadas as partes para que informassem se tinham provas a
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Alega que sua pretensão encontra respaldo jurídico nos termos dos
arts.6º, 203, 230 da Constituição Federal; arts. 3º, 4º, 9º e 14 da Lei nº
10.741/03; art.4º, inciso VIII, da Lei nº 8.842/94; e Art.2º, inciso I, da Lei nº
8.742/93. Juntou documentos.
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produzir,o Ministério Público quedou-se inerte enquanto que o Estado procedeu
a juntada da documentação de fls.190/203, sobre a qual se manifestou a parte
autora às fls.208/212, tendo-se feito aqueles autos conclusos para julgamento.

Segundo a narrativa fática contida na exordial, considerando as
instituições conveniadas ao Município de Natal, não há vagas suficientes para o
abrigamento dos idosos de Natal para suprir a demanda excessiva de idosos que
necessitam de abrigo no aludido município. Defendeu que sua pretensão
encontra amparo nos arts.230 da Constituição Federal; 3º e 9º da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto do Idoso); art.10 da Lei nº 8.842/94 da Lei nº 8.842/94; e
art.159, § 3º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Juntou
documentos.
O Estado do Rio Grande do Norte apresentou contestação naqueles
autos, afirmando que está fazendo o máximo possível para satisfazer o direito à
assistência social dos idosos de Natal, que dada a escassez de recursos públicos,
precisa atuar nos limites da "reserva do possível". Aduziu ainda que o
atendimento do pleito autoral implicaria em violação da legalidade orçamentária
e princípio da separação dos poderes, bem como acarretaria grave lesão às
finanças do Estado e à economia pública, apontando também falta de
razoabilidade nos prazos exigidos pelo Ministério Público.
Intimados para que manifestassem se tinham outras provas a
produzir, o Ministério Público requereu o julgamento antecipado da lide
(fl.111), tendo o Estado do Rio Grande do Norte quedado-se inerte a respeito da
matéria e tendo-se feito aqueles autos conclusos para julgamento.
É o que importa relatar. Decido.
Visa o Ministério Público, com as duas ações civis públicas, a
obtenção de tutela jurisdicional no sentido de compelir o Estado do Rio Grande
do Norte a concretizar o dever fundamental do Estado do Rio Grande do Norte
de efetivar o seu dever fundamental de prestar assistência aos idosos.
Na primeira destas ações (nº 0023823-22.2010), pretende a parte
autora, mediante a celebração de termo de cooperação técnica, verba para a
manutenção do Instituto Juvino Barreto ou ainda, alternativamente, que o ente
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Já na ação civil pública de nº 0805046-19.2011, o Ministério
Público pretende a obtenção de ordem judicial que determine ao Estado do Rio
Grande do Norte a criação de um abrigo público para acolhimento institucional
dos idosos domiciliados no Município de Natal, ou, segundo seu juízo de
discricionariedade, mantenha integralmente um estabelecimento que possua tal
finalidade.

fls. 216

0023823-22.2010.8.20.0001

público em questão propicie o abrigamento dos idosos que lá estão em outra
instituição similar.

Por outro lado, na ação civil pública de nº 0805046-19.2011 o
pedido principal do Ministério Público é a construção de um abrigo para
acolhimento da população idosa do Município de Natal que se encontra
desamparada ou a colocação da população idosa em instituição particular do
mesmo tipo, utilizando como causa de pedir a insuficiência de vagas existentes
em abrigos conveniados com o Poder Público para tanto.
Como se vê, em ambas as ações reunidas para julgamento, a causa
de pedir mediata é a mesma: a contraposição do dever do Estado de prestar
assistência e acolhimento ao idoso à alegada indisponibilidade de recursos
orçamentários, bem como a discricionariedade do administrador público como
óbices para que o Estado realize tais prestações.
Neste espeque, cabe tecer algumas considerações sobre o direito do
idoso ao abrigamento – e o consequente dever do Estado em provê-lo -, bem
como sobre a possibilidade da prevalência de tal direito dentro dos limites da
"reserva do possível", ante a escassez de recursos do Estado.
Inicialmente, é de se salientar o caráter fundamental do direito ao
abrigamento dos idosos, uma vez que é, no mínimo, desumana a situação de
abandono do idoso que se encontra sem-teto, sujeito à própria sorte e a todo tipo
de abuso (físico, moral, psicológico etc.), sem que possa receber os cuidados que
a sua condição – normalmente mais fragilizada - exige.
Tal situação é violadora não somente do direito fundamental à
moradia, prevista no art.6º, caput, da Constituição Federal, como também dos
direitos fundamentais à vida e à saúde, previstas no arts.5º, caput,e 6º, caput, do
mesmo texto normativo pois estas são postas em risco pela condição de
vulnerabilidade a qual é submetido o idoso sem abrigo.
Dessa maneira, pode-se facilmente afirmar que o direito do idoso ao
abrigamento é inerente à própria noção de "mínimo existencial", ou seja, faz
parte do núcleo mínimo de direitos fundamentais necessários para que o ancião
possa viver a sua velhice com dignidade. Daí decorre que o dever do Estado
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A causa de pedir utilizada para fundamentar a pretensão contida
nesta ação, subscrita em 08/12/2010, foi a negativa do Estado em firmar,
naquele ano, termo de cooperação técnica com o Instituto Juvino Barreto e
repassar verba para sua manutenção (conforme vinha ocorrendo nos anos
anteriores), o que vinha deixando os idosos daquela instituição à míngua de seus
mais básicos direitos fundamentais, tais como alimentação e limpeza.
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em prover acolhimento àqueles idosos que necessitam de tal medida deita raízes
no art.1º, inciso III, que prevê a "dignidade da pessoa humana" como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil.

"A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e
moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente
na autodeterminação consciente e responsável da própria
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte
das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo
invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de
modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas
sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem
todas as pessoas enquanto seres humanos.
(...)
O princípio constitucional de dignidade da pessoa humana
apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiro, prevê um
direito individual protetivo, seja em relação ao próprio
Estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo
lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de
tratamento igualitários dos próprios semelhantes."
(Constituição do Brasil Interpretada. 9ª ed. São Paulo:
Atlas,2013. Págs.61/62)
Por outro lado, em seu art. 230, o mesmo texto da Constituição
Federal estabeleceu o dever do Estado - conjuntamente com a família e a
sociedade - de amparo ao idoso, inclusive incluindo aí o dever de defesa de sua
dignidade e do seu bem-estar:
"Art. 230. 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."
Em sede infra-constitucional, a Lei nº 10.741/2003, mais conhecida
como "Estatuto do Idoso", estabeleceu o dever do Estado de priorizar políticas
voltadas para a concretização do bem-estar e da dignidade do idoso, bem como
consignou expressamente o direito à habitação digna do ancião,
5
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Sobre tal conceito assevera Alexandre de Moraes, ressaltando o
caráter de invulnerabilidade de tal valor, bem como o dever do Estado em
promovê-lo:
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consubstanciando, por outra via, um dever do Poder Público de criar instituições
dignas para o acolhimento do idoso:
"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.

II – preferência na formulação e na execução de políticas
sociais públicas específicas;
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso;
(...)
Art. 9o É 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.
(....)
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.
§ 2o 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.
§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a
6
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Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
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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."

"§ 3º Nos Municípios com população urbana superior a
vinte mil (20.000) habitantes, o Poder Público Estadual
mantém estabelecimento com a finalidade de dar abrigo ao
idoso maior de sessenta (60) anos que dele necessitar."
Frise-se ainda que a própria Constituição do RN, no art.11 do seu
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já havia determinado que a
construção de tal abrigo deveria se dar num prazo de três anos da sua
promulgação :
"Art. 11. O Poder Executivo Estadual instalará, no prazo
de três (3) anos da promulgação da Constituição, os
estabelecimentos de abrigo de que trata o art. 159, § 3º, da
Constituição."
Por outro lado, deve ser ressaltado que pela moderna tese do
controle judicial de políticas públicas, admite-se a possibilidade de, pela via
jurisdicional (atividade substitutiva), impor ao poder executivo a obrigação de
executar uma determinada obra ou política pública, compatibilizando tal
possibilidade com a tripartição dos poderes sempre que o Estado for omisso em
garantir aos seus cidadãos a fruição de direitos de índole fundamental.
O art. 1º da Constituição prevê que a República Federativa do
Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos,
entre outros, a cidadania (II) e a já mencionada dignidade da pessoa
humana (III); já o art. 2º da Constituição aponta para a independência e
harmonia dos poderes, havendo ainda a previsão constitucional
da
inafastabilidade do controle jurisdicional.
De outra parte, a doutrina tem dado especial colorido ao conceito e
a busca da efetividade dos direitos sociais (de índole constitucional),
7
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No âmbito do direito estadual, a Constituição do Rio Grande do
Norte estabeleceu a obrigação para o Estado de construção e manutenção de um
estabelecimento estadual a fim de dar abrigo ao idoso maior de 60 (sessenta
anos) que dele precisar nos municípios com população urbana superior a 20.000
habitantes – caso do Município de Natal, que possui cerca de 1,5 milhão de
habitantes:
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entendidos como garantias de pleno desenvolvimento da cidade e de bem-estar
da população em geral.

Nessa senda, cabe ao Judiciário exercer o controle dos atos
administrativos, sobretudo à luz das previsões constitucionais, com vistas a
assegurar o respeito às garantias individuais e sociais elencadas pela Carta
Magna.
Embora seja tênue a linha que separa a atuação legítima do Poder
Judiciário na defesa de direitos e a interferência indevida na esfera de
discricionariedade do Executivo na implantação de políticas públicas, é certo
que muitas omissões do Poder Público geram danos à coletividade, por não
assegurar-lhes direitos básicos. É nesse ponto em que se torna relevante a
atuação judicial, de modo a impedir que tais lesões se perpetuem sob a proteção
da discricionariedade administrativa.
Pensar diferentemente seria negar o alcance dos direitos
fundamentais e sociais, tornando-os apenas promessas, ausentes de eficácia; e,
ainda, ferir o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual
nenhuma lesão a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.
É o que pondera Nelson Nery Júnior, in Constituição Federal
Comentada. 3ª Edição. São Paulo: Ed. RT, 2013:
“Outro ponto importante é, numa Constituição dirigente, o
caráter diretamente aplicável aos direitos fundamentais
(CF art 5º. LXXVII). Com isso, “pretende-se afirmar que a
Constituição se impõe como lei, mesmo no âmbito dos
direitos fundamentais que, dessa forma, não podem ser
rebaixados a simples declarações ou até simples fórmulas
de oportunidade política(...).”
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Com efeito, a possibilidade de controle das decisões públicas não
permite que o dogma da tripartição amesquinhe e supere os fundamentos do
próprio do Estado. Os direitos sociais são conquistas da civilização apontadas
na Carta Magna e, como tal, não podem ser tidos e lidos apenas como uma
"carta de intenções", impondo-se reconhecer a possibilidade de, em casos de
gravidade extrema, haver a superação da vontade do executivo pela
vontade do legislador constitucional, sob a dicção de uma tutela
jurisdicional.
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Desta maneira, a previsão contida no art. 2º da Constituição
Federal deve ser interpretada segundo tais premissas. Isto pois, a independência
entre os Poderes não é absoluta, havendo, no sistema de freios e contrapesos,
complementação harmônica de suas funções. Assim é que cabe ao Estado-juiz
imiscuir-se na esfera originalmente reservada ao Poder Executivo quando em se
tratando de omissão inconstitucional do Estado-administrador.

“POLÍTICAS
PÚBLICAS.
EXECUÇÃO
E
IMPLEMENTAÇÃO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
RESERVA DO POSSÍVEL.
Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas
públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder
Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais,
especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas
na própria CF, sejam estas implementadas pelos órgãos
estatais inadimplentes, cuja omissão, por importar em
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre
eles incidem em caráter mandatório, mostra-se apta a
comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e
culturais impregnados de estatura constitucional. A
questão pertinente à reserva do possível.”
(STF, 2ª Turma, AgRgRE 436.996-SP, rel. Min. Celso de
Mello, j. 22.11.2005, DJU 3.2.2006)
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
PELO
MUNICÍPIO. PRELIMINARES - IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CARÊNCIA DE AÇÃO
POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PREFACIAIS AFASTADAS. MÉRITO - REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO
DE AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DESCARTADA. DEVER DO MUNICÍPIO EM FORNECER
OS MEDICAMENTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO. Não há como falar em violação ao
Princípio da Separação dos Poderes, nem em indevida
interferência de um Poder nas funções de outro, se o
Judiciário intervém a requerimento do interessado titular
9
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No mesmo sentido, os seguintes julgados:
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Ressalte-se ainda que no caso específico do abrigamento pelo
idoso, a jurisprudência vem reconhecendo expressamente a existência do dever
estatal da realização concreta de tal benesse em prol do idoso, inclusive com a
permissão ao Poder Judiciário que valer-se de medidas coercitivas (como o
bloqueio de valores estatais) com vistas à concretização de tal direito:
"MEDIDA DE PROTEÇÃO. DIREITO À SAÚDE.
PESSOA
IDOSA
EM
SITUAÇÃO
DE
VULNERABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
ABRIGAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO
PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA. CABIMENTO. BLOQUEIO DE
VALORES. CABIMENTO. 1. Tratando-se de pessoa idosa,
em situação de vulnerabilidade, que necessita de estar
abrigada e não tem condições de arcar com a totalidade
do custo do abrigamento, é cabível a determinação de que
o Município providencie a complementação de tal custo
ou providencie abrigamento em outra que atenda à suas
necessidades, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à
vida. 2. Os entes públicos têm o dever de fornecer
gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não
tem condições de custear. 3. Há exigência de atuação
integrada do poder público como um todo, isto é, União,
Estados e Municípios para garantir o direito à saúde. 4. É
solidária a responsabilidade dos entes públicos.
Inteligência do art. 196 da CF. 5. A antecipação de tutela
consiste na concessão imediata da tutela reclamada na
petição inicial, desde que haja prova inequívoca capaz de
convencer da verossimilhança da alegação e, ainda, que
haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, o que vem demonstrado nos autos. Inteligência
do art. 273 do CPC. 6. É cabível o bloqueio de valores
quando permanece situação de inadimplência imotivada
do ente público, pois o objetivo é garantir o célere
10
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do direito de ação civil pública, a fim de compelir o Poder
Público a cumprir o dever social de garantia à saúde e à
vida, a qual deixou de ser observado. (TJ-SC - AC:
593409 SC 2009.059340-9, Relator: Wilson Augusto do
Nascimento, Data de Julgamento: 18/03/2010, Terceira
Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
Apelação Cível n. , de Itajaí)"
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PESSOA
IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
NECESSIDADE DE ABRIGAMENTO. OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 1.
Tratando-se de pessoa idosa, em situação de
vulnerabilidade, que necessita de estar abrigada e não tem
condições de arcar com o custo do abrigamento, é cabível
a determinação de que o Município providencie a
colocação em abrigo ou instituição de longa permanência,
a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 2. Os
entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o
tratamento de pessoa cuja família não tem condições de
custear. 3. Há exigência de atuação integrada do poder
público como um todo, isto é, União, Estados e Municípios
para garantir o direito à saúde. 4. É solidária a
responsabilidade dos entes públicos. Inteligência do art.
196 da CF. 5. A antecipação de tutela consiste na
concessão imediata da tutela reclamada na petição inicial,
desde que haja prova inequívoca capaz de convencer da
verossimilhança da alegação e, ainda, que haja fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que
vem demonstrado nos autos. Inteligência do art. 273 do
CPC. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento Nº
70058494477, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves,
Julgado em 16/04/2014)"
Frise-se também que art.461 do vigente Código de Processo Civil
possibilita ao magistrado que este utilize os meios necessários ao alcance da
tutela específica da obrigação de fazer objeto da lide:
"Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela
específica da obrigação ou, se procedente o pedido,
determinará providências que assegurem o resultado
11
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cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na
decisão judicial. Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento Nº 70058601832, Sétima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de
Vasconcellos Chaves, Julgado em 07/05/2014)
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prático equivalente ao do adimplemento. "
No caso concreto, o que se verifica da documentação acostada ao
processo referente à ação civil pública nº 805046-19, especialmente no relatório
de fls.9/15, é que, no âmbito do Município de Natal, não há vagas de abrigo em
entidades conveniadas em número suficiente para atender a demanda de idosos
que necessitam do serviço de abrigamento.

Por outro lado, a leitura da ação civil pública nº 0023823-22.2010,
revela que o Estado do Rio Grande do Norte vem prestando auxílio financeiro
através de convênios a instituições privadas do gênero, tendo firmado Termo de
Cooperação Técnica para o repasse da quantia de R$ 367.046,77 no ano de 2009
(pelo menos esse foi o que ficou documentalmente provado à fl.27/33).
Também no mesmo sentido, nos autos da ação civil pública nº
0805046-19.2011 a defesa do Estado juntou cópia do Termo de Convênio nº
018/2011 assinado com o Instituto Juvino Barreto com vistas à sua manutenção
(documento de fls.60/67), pelo qual se compremeteu a repassar ao Instituto
Juvino Barreto a quantia de R$ 356.968,42. No mesmo processo, também consta
o Termo de Convênio nº 012/2011, no qual o Estado do Rio Grande do Norte
por meio do qual o Estado do Rio Grande do Norte comprometeu-se a repassar a
quantia de R$ 40.172,03 ao Lar da Vovozinha.
Entretanto, conforme consta da ação civil pública nº
0023823-22.2010, o Estado afirmou não celebrou convênio com o Instituto
Juvino Barreto naquele ano (fato admitido pelo Estado nas informações de
fls.53/55), de modo que o Instituto Juvino Barreto somente recebeu a verba
pública referente àquele ano por força do bloqueio liminar da quantia de R$
369.536,77 (fls.123/124).
Passo a dirimir o conflito delineado nos autos, consistente na
apreciação do pleito
alternativo contido na ação civil pública de nº
023823-22.2010: a) determinar ao Estado a regularização do repasse da verba ao
abrigo Juvino Barreto, por meio de convênio, através da Secretaria Estadual do
Trabalho e Assistência Social – SETHAS; ou b) providenciar o abrigamento dos
idosos residentes no Instituto Juvino Barreto em qualquer outra instituição de
longa permanência para idosos, a critério do Poder Público Estadual, em até 5
dias, bem como no pleito deduzido na ação civil pública de nº
12
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Ressalte-se ainda o mesmo parecer detectou que "no Município de
Natal não existe abrigo público" (fl.14 daqueles autos), devendo-se frisar
também que não nos autos nenhuma prova de que tal abrigo foi construído, além
do que a inexistência de instituição de tal porte é fato de conhecimento público e
notório por toda a população natalense.
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0805046-19.2011:construir abrigo público para idosos.

Sendo assim, passo à análise conjunta do pleito alternativo de
providenciar o abrigamento dos idosos residentes no Juvino Barreto em
outra instituição deduzido, bem como o pleito de construção de um abrigo
público para idosos.
Firmo entendimento, na esteira das premissas jurídicas já assentadas
nesta sentença, de que há uma obrigação solidária dos entes federativos (e aí
inclui-se o Estado do RN) de prestar abrigo aos idosos que dele necessitarem,
esta decorrente da próprio comando impositivo da política pública de amparo ao
idoso imposta pela Constituição Federal.
Por outro lado, não pode deixar de olvidar que há uma norma
constitucional estadual que impõe expressamente a construção de um abrigo
público nas cidades com população urbana superior a 20.000 habitantes, cujo
comando deveria ter sido cumprido desde 29 de outubro de 1992 – ou seja, há
mais de 21 anos!
Não se pode ignorar, portanto, que há uma omissão do Estado do
RN (de mais de duas décadas, ressalte-se) em cumprir uma prestação positiva
expressamente determinada pela Constituição do RN, a qual vem suprimindo um
direito expressamente garantido pelo legislador constituinte estadual à
coletividade de idosos do RN.
Trata-se de situação clara de ilegalidade acarretada pela inércia do
Estado do RN - a qual refoge ao âmbito da discricionariedade do administrador
público (juízo de oportunidade e conveniência da medida) - caracterizada não
somente pela transgressão literal ao texto dos arts.159,§3º e 11 do ADCT da
Constituição Estadual, como pela própria privação que é imposta ao "mínimo
existencial" da população idosa de Natal.
Dessa maneira, está a postura do Estado do RN sujeita ao crivo do
13
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Em relação ao pleito de compelir o Estado a celebrar convênio ou
termo de cooperação com as entidades particulares para que haja o aludido
repasse, mantenho o entendimento que já esposei quando da prolação da decisão
de fls.59/60 da ação civil pública nº 0023823-22.2010. Com efeito, entendo não
ser possível ao Judiciário compelir o Estado do Rio Grande do Norte a
celebrar convênio ou termo de cooperação para repassar verbas a entidades
privadas de assistência ao idoso. Admitir tal tese implicaria em permitir que o
Judiciário se subrogasse no poder discricionário do administrador a apreciar a
oportunidade e a conveniência da eleição de tais instrumentos como o meio mais
adequado de cumprir o seu papel de amparo ao idoso.
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controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário e a consequente
prerrogativa de corrigir as ilegalidades decorrentes de ações ou omissões dos
diversos órgãos da Administração Pública.

Por conseguinte, impõe-se que o Poder Judiciário reconheça a
procedência do pedido de construção de um abrigo público no Estado do RN e
emita comando mandamental no sentido de determinar a realização da obra pelo
Estado do RN, com vistas a propiciar o acolhimento dos idosos da população de
Natal que dele necessitarem, fixando prazo razoável para o cumprimento de tal
providência.
Dessa maneira, como medida necessária ao cumprimento de tal
obrigação, cabe impor ao Estado do Rio Grande do Norte que, após o trânsito
em julgado desta sentença, inclua na primeira lei orçamentária a ser
elaborada a rubrica necessária ao cumprimento da obrigação de fazer
(construir o abrigo), e execute integralmente a obra no exercício
orçamentário a que se refere a lei orçamentária de referência – sob pena
de multa única de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), seja pela não
inclusão na lei orçamentária; seja pela não execução da obra no exercício
em questão.
Aponte-se desde já que a quantia (multa) será bloqueada de
suas contas, transferido para depósito judicial, cujo valor será liberado em
favor do próprio Estado, tão logo comprove a adjudicação da execução da
obra da construção do abrigo em questão.
Já em relação ao pedido alternativo de providenciar abrigo em
outras instituições para os idosos residentes no Juvino Barreto, afastada a
obrigação de celebrar convênio, é de ser julgado procedente em parte, para
reconhecer a obrigação do Estado do RN de, permanecendo a ausência de
condições dignas no Juvino Barreto, compelir o Estado a promover o
abrigamento dos idosos que lá se encontram, respeitado o interesse
declarado de permanecer daqueles abrigados que apresentarem lucidez,
abrindo-se a possibilidade de transferência para outras entidades
assistenciais ou até em abrigo comercial (às custas do Estado), caso
esgotadas as vagas em instituições filantrópicas ou de utilidade pública valendo a presente como título executivo de obrigação de fazer).
14
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Com efeito, não somente aqueles que residem no Juvino Barreto,
mas, em verdade, toda a população idosa hipossuficiente de Natal não pode
ficar a mercê da "boa vontade" do administrador estatal para que possa usufruir
do lídimo direito ao abrigamento e, consequentemente, a um tratamento digno
por parte do Estado.
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DISPOSITIVO
Pelo acima exposto, forte no art. 269, I, do CPC:
A) julgo parcialmente procedente o pedido contido na ação civil
pública nº 0023823-22.2010 para deferir parcialmente o pedido alternativo
de compelir o Estado a promover o abrigamento dos idosos abrigados no
Juvino Barreto, respeitado o interesse declarado de permanecer daqueles
abrigados que apresentarem lucidez, abrindo-se a possibilidade de
transferência para outras entidades assistenciais ou até em abrigo
comercial (às custas do Estado), caso esgotadas as vagas em instituições
filantrópicas ou de utilidade pública – com efeito de tutela antecipada na
sentença nesta parte (valendo como título para execuções individualizadas
pelo substituto processual ou pelos abrigados, mediante assistência da
Defensoria ou advogado privado); reconhecendo a improcedência do pedido
de compelir o Estado do RN a celebrar convênio com o Instituto Juvino
Barreto;
B) julgo procedente procedente o pedido contido na ação civil
pública nº 0805046-19.2011, para DETERMINAR ao Estado do Rio Grande
do Norte o cumprimento da obrigação de fazer consistente na construção de
um abrigo para idosos no Município de Natal, apto ao atendimento da
demanda de idosos hipossuficientes residentes no Município de Natal – sob
pena de multa única de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), seja pela não
inclusão na primeira lei orçamentária subsequente ao trânsito em julgado;
seja pela não execução da obra no exercício orçamentária a que refere a lei
orçamentária em questão, cujo valor será bloqueado de suas contas,
transferido para depósito judicial e será liberado em favor do próprio
Estado, tão logo comprove a adjudicação da execução da obra de
construção do abrigo ao(s) licitante(s) vencedor(es) – e sem embargo da
possibilidade de execução específica da obrigação de fazer;
Custas ex lege.
Sem condenação em honorários posto que a parte vencedora foi o
Ministério Público e nos termos do art. 17 e 18 da Lei de Ação Civil Pública.
Expeça-se mandado de notificação pessoal à Governadora do
15
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Friso ainda que o reconhecimento apenas do pedido alternativo (em
relação aos abrigados do Juvino Barreto) não impede, ao contrário, é até um
incentivo (econômico) que o Estado, por conta própria, adote medidas para o
saneamento temporário da situação (como aliás é seu dever, independentemente
de ordem judicial), incluindo-se aí a própria celebração de convênios com
instituições e abrigos filantrópicos referida pelo Ministério Público na ação civil
pública nº 0023823-22.2010.
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Estado do Rio Grande do Norte, bem como aos Secretários de Administração,
Obras e infra-estrutura e de Habitação e Assistência Social, dando-lhes ciência
inequívoca dos termos da presente - para fins de planejamento e cumprimento
das providências - e de eventual responsabilização por improbidade
administrativa em caso de inércia injustificada.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Natal, 15 de maio de 2014.
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