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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina DA COMARCA DE
TERESINA
Praça Edgard Nogueira, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0822616-28.2020.8.18.0140
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
ASSUNTO(S): [Consulta, COVID-19]
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI

Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Endereço: Avenida Lindolfo Monteiro, 911, Andar Mezanino, 28 Promotoria de Justiça, Fátima,
TERESINA - PI - CEP: 64049-440
Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI
Endereço: Avenida Nossa Senhora de Fátima, - lado ímpar, Fátima, TERESINA - PI - CEP: 64049-
528

REU: ESTADO DO PIAUI

Nome: ESTADO DO PIAUI
Endereço: Avenida Senador Area Leão, Jóquei, TERESINA - PI - CEP: 64049-110
DECISÃO O(a) Dr.(a) ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina da Comarca de TERESINA, MANDA o
Oficial de Justiça designado que, em cumprimento ao presente Despacho-mandado, proceda a
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO conforme decisão abaixo

DECISÃO-MANDADO

Vistos etc.
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, com pedido de tutela de
urgência, contra o ESTADO DO PIAUÍ.
Informam o autor que a Instituição de Longa Permanência de Idosos – Vila do
Ancião apresenta inúmeras irregularidades como ausência de alvará de
funcionamento, licença sanitária e atestado de regularidade e aprovação do
Corpo de Bombeiros, por falta de projeto de prevenção de incêndio, colocando em
risco a situação de 60 (sessenta) idosos institucionalizados à época, conforme
dados constantes no Inquérito Civil 136/2014.  
Relatam, ainda, o pequeno quadro de funcionários de serviços gerais; reduzido
número de cuidadores; funcionários terceirizados com três meses de salários
atrasados, com repercussão na ausência de colaboradores na área da cozinha;
desvio de função (cuidadores fazendo serviço de cozinheira); ausência de
atividade ocupacional desenvolvida no cotidiano; ambientes sujos (inclusive
refeitórios, banheiros e espaços de convivência); banheiros sem pisos
antiderrapantes e com acúmulo de água; ausência de barras de apoio nas
dependências da ILPI.
Alegam que em vistoria realizada pelos autores em 16 de maio de 2019, com
apoio técnico dos profissionais de Arquitetura, Engenharia Civil, Psicologia e
Serviço Social da Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério
Público constataram que: 1) o prédio em que funciona a ILPI Vila do Ancião
permanece com estrutura imobiliária precária, insegura e inacessível, apesar da
“reforma realizada”; 2) a estrutura mobiliária é insuficiente para o atendimento das
necessidades dos idosos abrigados e sua qualidade é precária e não condizente
com o inventário encaminhado ao MPPI; 3) a falta de transparência e organização
na gestão da ILPI Vila do Ancião, especialmente no controle de estoque de
alimentos, de medicamentos, de produtos de limpeza, de doações e outros itens;
4) permanece a falta de controle na assiduidade e frequência dos profissionais,
servidores e colaboradores que trabalham na ILPI, ante a inoperância do registro
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de ponto eletrônico instalado, seja pela falta do cadastro, seja pela inexistência de
sinal de internet para transmitir os dados; 5) falta de transparência por parte da
Coordenação da ILPI sobre a prestação de contas dos recebimentos e gastos dos
valores arrecadados junto aos idosos institucionalizados, pois a prestação de
contas apresentada não indica as receitas arrecadadas, o saldo recebido da
coordenadora anterior, tampouco se coaduna com a realidade encontrada na
enfermaria da ILPI (remédios supostamente adquiridos com verbas dos idosos
não foram encontrados); 6) falta da documentação obrigatória para o
funcionamento da ILPI e a falta de perspectiva para a sua obtenção; 7) ausência
de estudo técnico para diagnosticar a quantidade mínima do corpo funcional
necessário para que o serviço seja prestado com qualidade e eficiência; 8) até
aquele momento não foi apresentada minuta de regimento interno e nem de
contrato; 9) embora muitos idosos institucionalizados naquela ILPI precisem de
interdição, a coordenação não apresenta a documentação necessária para a
promoção desse direito; 10) a maioria dos idosos tem dificuldade de administrar
seu dinheiro, de modo que muitos deles deixam os seus cartões bancários e
senhas com a coordenadora da instituição, que fica responsável pelo saque dos
valores e não realiza uma prestação de contas adequada; 11) apesar dos prazos
assinalados nos procedimentos acima mencionados, as medidas de correção não
foram adotadas; 12) a atual coordenação vem perpetuando as práticas de gestão
da administração anterior, inclusive no que tange à prestação de contas dos
recursos dos idosos e à má gestão da ILPI Vila do Ancião; 13) apesar do Inquérito
Civil nº 136/2014, instaurado há mais de 5 (cinco) anos pelo Ministério Público
Estadual, a administração da ILPI Vila do Ancião e a 28ª PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE TERESINA UPO REGIONAL TERESINA DE PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA INTEGRADAS NO ACOMPANHAMENTO DA COVID-19 NÚCLEO
ESPECIALIZADO DE DEFESA E PROTEÇÃO EIXO TEMÁTICO ASSISTÊNCIA
E EDUCAÇÃO AO IDOSO E DEFESA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SASC
não solucionaram os problemas, tampouco aceitaram firmar TAC, não se
vis lumbrando melhor ia s igni f icat iva das condições dos idosos al i
institucionalizados e nem a regularização da ILPI Pública vistoriada, nos aspectos
físico, humano e legal; 14) mesmo sob intensa fiscalização do Ministério Público e
da Defensoria Pública Estaduais, o corpo administrativo da ILPI Vila do Ancião
insiste em descumprir as determinações que poderiam regularizar o
funcionamento daquela instituição e a SASC corrobora com as práticas ali
adotadas.
Aduzem que a manutenção da ILPI Vila do Ancião, no estado em que se
encontra, compromete a saúde dos idosos institucionalizados, não apenas no
aspecto mental, mas também físico, pois a falta de higiene do local, o uso coletivo
de roupas íntimas, a não higienização bucal dos idosos, dentre outros aspectos
demonstram o grave risco a que são submetidos os moradores da Vila do Ancião.
Narram que a inadequação do local para acolhimento de idosos avulta de
gravidade pelo fato de que representa grave risco à saúde e integridade física dos
idosos que possam ser acolhidos na ILPI Vila do Ancião, por serem mais
suscetíveis à contaminação pelo Corona vírus e fazerem parte do grupo de risco
para complicações graves da doença por ele causada (COVID-19).
Requerem, em sede de tutela de urgência, que a decretação da INTERDIÇÃO
PROVISÓRIA DO PRÉDIO EM QUE FUNCIONA A ILPI VILA DO ANCIÃO e na
determinação de que o Estado do Piauí faça o remanejamento emergencial dos
idosos ali abrigados, e o acolhimento daqueles advindos do interior de nosso
Estado, para a/na rede hoteleira desta Capital, com a disponibilização de
pessoal/cuidadores em número suficiente, ainda que contratados de forma
emergencial, de modo a se fazer todo o necessário para o abrigamento
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emergencial desses idosos até que sejam regularizados os problemas existentes
na ILPI Vila do Ancião
Subsidiariamente requerem decretação da INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DO
PRÉDIO EM QUE FUNCIONA A ILPI VILA DO ANCIÃO e na determinação de
que o Estado do Piauí faça, em 05(cinco) dias, o remanejamento emergencial dos
idosos ali abrigados, e o acolhimento daqueles advindos do interior de nosso
Estado, para/em outro prédio, com condições de salubridade, segurança e
acessibilidade, obedecidas todas as normas legais supramencionadas e
disposições regulamentares, em especial a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais e as normas da ANVISA, de modo a se fazer todo o necessário
para o abrigamento emergencial desses idosos até que sejam regularizados os
problemas existentes na ILPI Vila do Ancião.
É o relatório. DECIDO.
Quanto ao pedido de Tutela Provisória de Urgência, para sua concessão,
conforme art. 300 NCPC, é necessária a comprovação de vestígios que indiquem
a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo do dano ou risco ao
resultado útil.
Passo, portanto, à análise do referido pedido, com aferição da comprovação dos
requisitos supracitados.
A presente Ação Civil Pública tem por objeto a correção de irregularidades na Vila
do Ancião.
Conforme se observa do conjunto probatório posto nos presentes autos, tem-se
que as falhas na estrutura física daquela Casa de Acolhimento tem comprometido
a segurança dos acolhidos e profissionais que lá trabalham.
Nota-se que não é suficiente a simples prestação do serviço pelo Ente Público,
mas sim que a prestação do serviço público venha acompanhada das condições
necessárias e essenciais para que seja possível garantir um padrão mínimo de
qualidade, em especial nos serviços públicos de saúde, nos quais a ausência de
condições estruturais adequadas e essencial pode acarretar a morte dos usuários
do serviço.
De outro giro, é imperioso destacar a inércia do Ente Público Estadual, em que o
problema da estrutura física da Vila do Ancião remonta do ano de 2014 (data da
instauração do procedimento preparatório do Ministério Público), o que, por si só,
reforça a ciência do Ente Público quanto a necessidade de adequação das
normas de segurança da estrutura da maternidade.
Assim sendo, resta demonstrado nos autos a existência de demanda reprimida.
Inicialmente, cabe destacar que a matéria que versa esses autos insere-se no
âmbito das Políticas Públicas de Saúde.
Em determinadas situações cabe decisão do Poder Judiciário no sentido de
ordenar a realização de ações por parte do Poder Executivo, no sentido de
viabilizar a efetivação de direitos. Nesse sentido está pacificado o entendimento
no STF reconhecendo a possibilidade de implementação de políticas públicas
através de ação civil pública, viabilizando a ingerência na discricionariedade do
Poder Executivo.
Por oportuno, cito o seguinte precedente:
 

A R G U I Ç Ã O  D E  D E S C U M P R I M E N T O  D E  P R E C E I T O
F U N D A M E N T A L .  A  Q U E S T Ã O  D A  L E G I T I M I D A D E
CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO
PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO
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TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL
À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E
CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM
TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL".
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO,  EM FAVOR DOS
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO
NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL".
V I A B I L I D A D E  I N S T R U M E N T A L  D A  A R G U I Ç Ã O  D E
DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS
LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE
SEGUNDA GERAÇÃO). DECISÃO: (...) É certo que não se inclui,
ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de
formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA
DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na Constituição
Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra),
pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos poderes
Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em
bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e
quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a
comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de
direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de
conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto –
consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter
programático das regras inscritas no texto da Carta Política "não
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele
depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável
de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei
Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE
MELLO). (...) Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público,
em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade
financeira e/ou político administrativa - criar obstáculo artificial que
revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de
frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor
da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de
existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva
do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente
aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais,
notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder
resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos
consti tucionais impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade. (...) Não obstante a formulação e a execução de
políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles
que, por delegação popular, receberam investidura em mandato
eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse
domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de
atuação do Poder Executivo. É que, se tais poderes do Estado
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agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de
neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais,
econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma
injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento
governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um
conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma
existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí,
então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até
mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a
viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido
injustamente recusada pelo Estado. (…) (ADPF 45 MC, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ
04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191).
 

No julgamento do AI 598.212/PR, o e. Relator, Ministro Celso de Mello, reafirmou
a possibilidade, ainda que excepcional, de intervenção do Poder Judiciário na
concretização de políticas públicas, assentando que:
 

Nem se diga que o Poder Judiciário não disporia de competência
para colmatar, "in concreto", omissões estatais caracterizadas
pelo inadimplemento, por parte do Poder Público, de dever
jurídico que lhe foi imposto pela própria Constituição da
República (...) O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
no sentido de que é lícito, ao Poder Judiciário, em face do
princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede
jur isdic ional ,  medidas dest inadas a tornar efet iva a
implementação de políticas públicas, se e quando se registrar,
como sucede no caso, situação configuradora de inescusável
omissão estatal. A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em
maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto
constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da
maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o
Poder Público também desrespeita a Constituição, também
ofende direitos que nela se fundam e também impede, por
ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria
aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
(...) Vê-se, pois, que, na tipologia das situações inconstitucionais,
inclui-se, também, aquela que deriva do descumprimento, por
inércia estatal ,  de norma imposit iva de determinado
comportamento (...) As situações configuradoras de omissão
inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial derivada
de insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo
material da norma impositiva fundada na Carta Política - refletem
comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia do
Estado, como a que se registra no caso ora em exame, qualifica-
se, perigosamente, como um dos processos informais de
mudança da Constituição (...) O fato inquestionável é um só: a
inércia estatal em tornar efetivas as imposições constitucionais
traduz inaceitável gesto de desprezo pela Constituição e
configura comportamento que revela um incompreensível
sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto
significado de que se reveste a Constituição da República. Nada

Num. 13293396 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA - 23/11/2020 10:59:15
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112310554853200000012572826
Número do documento: 20112310554853200000012572826



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
convenientes aos desígnios dos governantes, em detrimento dos
interesses maiores dos cidadãos. (...) É certo - tal como observei
no exame da ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO
(Informat ivo/STF nº  345/2004) -  que não se inc lu i ,
ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder
Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a
atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ
CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais na
Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987,
Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, como adverte a
dout r ina  (MARIA PAULA DALLARI  BUCCI ,  "D i re i to
Administrativo e Políticas Públicas", 2002, Saraiva), o encargo
reside, primariamente, nos poderes Legislativo e Executivo.
Impende assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá
atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder Judiciário, se e
quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter
vinculante, vierem a comprometer, com tal comportamento, a
eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos
impregnados de estatura constitucional (...) Resulta claro, pois,
que o Poder Judiciário dispõe de competência para exercer, no
caso concreto, controle de legitimidade sobre a omissão do
Estado na implementação de políticas públicas cuja efetivação
lhe incumbe por efeito de expressa determinação constitucional,
sendo certo, ainda, que, ao assim proceder, o órgão judiciário
competente estará agindo dentro dos limites de suas atribuições
institucionais, sem incidir em ofensa ao princípio da separação
de poderes, tal como tem sido reconhecido, por esta Suprema
Corte, em sucessivos julgamentos (RE 367.432-AgR/PR, Rel.
Min. EROS GRAU - RE 543.397/PR, Rel. Min. EROS GRAU –
RE 556.556/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.) (…).
 

Portanto, é inegável a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário quando
estritamente necessário para conformar a atuação do Poder Público,
notadamente nas hipóteses em que a atuação administrativa encontra-se em
descompasso com os ditames constitucionais, comprometendo direitos e
garantias tutelados pela Constituição. Especialmente no que tange à proteção de
direitos fundamentais, não é razoável vedar ao Judiciário ajustar o rumo de
políticas públicas insuficientemente levadas a efeito pelo Executivo, contanto que
assim se faça com cautela e sempre de modo excepcional.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de tutela de urgência para decretar a
INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DO PRÉDIO EM QUE FUNCIONA A ILPI VILA DO
ANCIÃO e determinar que o Estado do Piauí faça, em 15 (quinze) dias, o
remanejamento emergencial dos idosos ali abrigados, e o acolhimento daqueles
advindos do interior de nosso Estado, para/em outro prédio, com condições de
salubridade, segurança e acessibilidade, obedecidas todas as normas legais
supramencionadas e disposições regulamentares, em especial a Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais e as normas da ANVISA, de modo a se
fazer todo o necessário para o abrigamento emergencial desses idosos até que
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sejam regularizados os problemas existentes na ILPI Vila do Ancião.
Cite-se o requerido para contestar a presente Ação, no prazo dos arts. 183 e 335,
do Novo CPC (Lei n. 13.105/2015).
Expeça-se o competente Mandado de Cumprimento.
Intime-se e Cumpra-se.
DETERMINO QUE O PRESENTE DOCUMENTO SIRVA, AO MESMO TEMPO, COMO DESPACHO
E COMO MANDADO.
Por este documento, fica o Oficial de Justiça que o portar autorizado a requisitar
força policial para o cumprimento da diligência nele determinada. CUMPRA-SE, NA
FORMA E SOB AS PENAS DA LEI. Poderá o Oficial de Justiça, para o cumprimento da
diligência do mandado, proceder conforme o disposto no § 2º do art. 212 do CPC.

TERESINA-PI, 23 de novembro de 2020.

ADERSON ANTONIO BRITO NOGUEIRA
Juiz de Direito
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