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DECISÃO 

 

VISTOS, 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente 

MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT requerendo medidas protetivas em favor 

dos senhores ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA e ABÍLIO RODRIGUES DA SILVA. 

Sustenta o IRMP que por meio de Notícia de Fato SIMP 002328-006.2019 chegou ao 

conhecimento do Parquet a suposta situação de vulnerabilidade dos idosos que residem na 

Comunidade Vale Abençoado, na estrada Reserva das Águas Quentes, Zona Rural de Santo 

Antônio do Leverger/MT. 

Restou constatado que os idosos residem sozinhos, tendo sido encontrados em 

situação precária, em condições desumanas, degradantes, com privação de alimentos, sendo 

que em sua residência existe uma placa de “Vende-se”, a qual eles não souberam informar a 

origem. 

Consta no pedido de medida protetiva que os idosos não são capazes de prover seu 

sustento e cuidados com saúde, alimentação e higiene, necessitando de auxilio e ajuda, o qual 

deve ser fornecido pelo Poder Público. 

Pleiteia o IRMP o encaminhamento dos irmãos idosos a familiar idôneo ou curador, 

sendo que, em caso negativo, seja determinado o acompanhamento quinzenal pelo ente 

municipal, bem como que o Município assegure condições adequadas de moradia, salubridade, 

alimentação, tratamento médico e demais necessidades. 

Requer ainda que o requerido proceda análise pormenorizada dos recebimentos das 

aposentadorias dos idosos. 
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Em última hipótese, pleiteia o acolhimento em instituição conveniada com o Município 

ou o custeio pelo mesmo de estabelecimento particular adequado. 

Pois bem.  

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) impõe à família, à comunidade, à sociedade e 

ao Poder Público assegurar às pessoas com idade igual ou superior à 60 (sessenta) anos, 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. 3º). 

O art. 4º, por sua vez, garante que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, 

por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

A proteção ao idoso é efetivada por meio das medidas de proteção, sempre que os 

direitos previstos na Lei forem ameaçados ou violados, como no caso, em que há suficientes 

indícios de abandono. 

Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos 

os requisitos elencados no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Consoante se depreende dos relatórios da equipe do CREAS, os idosos possuem 

quadro de saúde debilitado, sendo que moram sozinhos, e não possuem condições de prover os 

cuidados dos quais necessitam diariamente, motivo pelo qual encontram-se em situação de 

extrema precariedade e vulnerabilidade.   

Nesse contexto, não pairam dúvidas acerca do direito dos idosos à preservação da 

sua saúde física e mental, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

uma vez que a exposição dos idosos à tais condições de vida podem ocasionar-lhes o óbito 

diante da alimentação inadequada e desidratação conforme descrito 

Destaco que é dever do Estado garantir ao idoso a liberdade, o respeito e a dignidade, 

assim como é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, bem como evitando 
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inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, configurando, pois, a responsabilidade do 

requerido Município de Santo Antônio do Leverger. 

Feitas as referidas constatações, passo a análise dos pedidos:  

 

I- Encaminhamento dos irmãos idosos a familiar 

comprovadamente idôneo ou curador,  

 

O IRMP pede que os idosos sejam encaminhados as familiares ou a curadores 

idôneos. Todavia, não indica quem seria a pessoa que teria condição psicofísicas de 

prestar assistência aos idosos. 

 O relatório do CREAS afirmou que “o Sr. Abílio não vê sua filha (Adelina) há 

aproximadamente 20 anos, a mesma mora em Diamantino. O filho do Sr André mora em 

Diamantino de nome Aloísio (pedreiro de 55 anos ), o outro filho de André é falecido 

(Daniel). Sr. André relatou que seus sobrinhos moram na redondeza do Vale (nome 

Edejândison e Edilson). Sr. Martinho possui 3 filho s e mora em Cuiabá (...)Existe o 

quadro evidente e abusivo de abandono e negligência por parte dos familiares. (...) Sr. 

André e Abílio encontram -se em isolamento social e abandono, além terem sofrido 

aparentemente violência verbal e financeira. Diante a situação exposta sugerimos que 

o benefício dos mesmos possa ser utilizado de forma sensata, atingindo seus fins, para a 

geração da melhoria das condições de vida de ambos. Há também a necessidade de 

que os mesmos possam residir em um lar adequado, que acolha -os de forma 

humana e agradável suprindo necessidade diversas ( emocionais e físicas )”. 

 

Nos termos do relatório supra transcrito, os idosos encontram-se em situação de 

risco em virtude do abandono familiar. É certo que, em situação de risco, deve ser 

priorizado a manutenção do vínculo familiar.  

Entretanto no caso em tela, a priori, não vislumbro nenhum familiar ou curador 

idôneo que possa assumir o encargo  de cuidar dos idosos em tela. 
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Ao contrário, o que se vê é uma situação de extremo descaso por parte de 

familiares e vizinhos, pois conforme o relatório do CREAS “A Sra Maria ( conhecida na 

Igreja Assembléia de Deus próxima da casa) , segundo Sr. André fica com o cartão deste 

e recebe o dinheiro . A mesma mora no bairro Tijucal e envia o dinheiro pelo motorista da 

Van JCS transportes que vem de Cuiabá. A cunhada Lucinda recebe o dinheiro do Sr 

Abílio e não repassa o dinheiro segundo as informações, os documentos deste e o 

cartão estão com ela. Na região há um comércio (Sr. Domingos) onde vizinhos comprarm 

alimentos para os idosos (segundo Ailton o vizinho de chácara ). Vendedores 

ambulantes passam na casa e vendem aos idosos mercadorias acima do preço. Sra 

Maria não visita os idosos . O vizinho Sr Ailton visita raramente a casa , e vende leite a 

estes, conversando com os idosos. O Sr Martinho (irmão) e o mesmo reside em Cuiabá e 

está doente há um ano (acamado). Ninguém da família visita os idosos, nem leva ao 

médico.” 

 

Nestes termos, deve ser deferido em parte o pedido formulado pelo autor, a fim de 

determinar que o CREAS e toda rede de proteção ao idoso diligencie e a fim de que informe ao 

presente juízo se existe familiar e ou curador que possa responsabilizar pelos idosos, no prazo 

de 10 dias. 

Entretanto como os idosos estão vivendo em situação degradante, torna-se essencial a 

adoção de uma medida emergencial a fim de viabilizar aos mesmos uma vida digna até que as 

diligências sejam efetuados. 

Nestes termos passo a análise dos demais de pedidos.  

 

II Permanência no local onde residem com o acompanhamento do CREAS. 

 

Em que pese o pedido de manutenção dos idosos no local em que residem,  o relatório do 

CREAS  constatou que  “A casa onde residem possui 3 peças, tem suas paredes de tábua (com 

frestas ) , não possui piso (chão batido), sendo baixa, coberta de eternit, sem forro, sem 

higiene e úmido. (..). Os idosos tomam banho com uma panela na água que fica em um 
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tambor azul que fica no chão na parte externa da casa, deste tambor eles utilizam para 

tomar água e cozinhar, na casa não há banheiro nem água encanada. No quintal há muito 

lixo (colchões) e copos plástico e metal. (..) A equipe técnica constatou que as condições de 

vida e moradia dos idosos é insalubre e precária, em termos estruturais, afetivos, financeiros e 

nos aspectos que condizem com a saúde dos mesmos.(...) A casa é de difícil acesso para 

chegar (longe da cidade de Santo Antônio) e na região praticamente não há a devida 

cobertura das redes e serviços em termos de políticas públicas, gerando assim uma 

situação de isolamento de diversas ordens. Os idosos solicitaram à equipe a melhoria nas 

condições de vida e moradia. É evidente a falta de cuidados básicos. (...)Diante a situação 

exposta sugerimos que o benefício dos mesmos possa ser utilizado de forma sensata, atingindo 

seus fins, para a geração da melhoria das condições de vida de ambos. Há também a 

necessidade de que os mesmos possam residir em um lar adequado , que acolha -os de 

forma humana e agradável suprindo necessidade diversas ( emocionais e físicas ). 

 

Conforme acima transcrito, o local onde residem os idosos é insalubre, não possui piso, 

nem banheiro, sendo que os idosos tomam água que fica armazenada em um tambor, água esta 

que também é utilizada para consumo (ingestão e feitura de alimentos).  

Verifica-se, portanto, que a residência dos idosos não possui condições mínimas de 

habitação. 

Aliado a isso, verifica-se que o local é de difícil acesso e “praticamente não há a devida 

cobertura das redes e serviços em termos de políticas públicas’ Além disso se trata de dois 

idosos (86 e 87 anos), que não conseguem se auto sustentar. 

 Nestes termos, se torna inviável, a priori, a manutenção dos idosos na residência onde 

vivem, enquanto não sejam efetuadas obras estruturais na residência e seja garantido acesso 

dos idosos a assistência básica, já que os idosos possuem 86 e 87 anos.  

Deve, portanto, ser determinado que o município imediatamente abrigue os idosos até que 

seja verificada a existência de familiares/curador idôneo para assumir o encargos ou garanta 

moradia digna e salubre aos idosos. 
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Saliento que nos termos do relatório do CREAS: “Ambos os idosos possuem hipertensão ( 

receberam remédios no ribeirinho cidadão) e estão tomando a medicação que foi prescrita pelo 

médico ( Losartana 50 mg, Omeprazol, Ibuprofeno). (...)  . Ambos possuem boa saúde mental, 

porém encontram -se com a saúde física debilitada.(...) A higiene pessoal dos idosos é 

precária, unhas cumpridas e sujas, além das vestimentas em mal estado, sapatos velhos. 

O Sra André já sofreu queda dentro da casa (caindo o armário da cozinha em cima deste) 

ficando com um corte na cabeça. É recorrente a queda dos idosos ( relata Sr. Ailton vizinho )”. 

Nestes termos é certo que os idosos encontram-se em situação PRECÁRIA,  com a 

saúde debilitada.  

Assim sendo, com fundamento no princípio Constitucional da dignidade da pessoa 

humana, da razoabilidade, da eficiência, se torna essencial a imediata intervenção do Estado a 

fim de garantir uma vida e moradia digna aos idosos, até que sejam adotadas as medidas acima 

mencionadas (busca por familiares/curadores e intervenção do município para garantir moradia 

digna).  

Isso posto, e diante da relevância dos fundamentos deduzidos e considerando que a 

progressão do estado de risco social no qual vivem o Sr. ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA e 

ABÍLIO RODRIGUES DA SILVA , DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, para 

DETERMINAR ao Município de Santo Antônio do Leverger as seguintes providências: 

a) No prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas promova o abrigamento do Sr. 

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA e ABÍLIO RODRIGUES DA SILVA junto à instituição 

credenciada do Município ou na sua ausência arque com as despesas para a manutenção dos 

idosos em local adequado, em 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 

dia de atraso, até o limite de R$50.000,00. Saliento que tal medida deve respeitar a vontade 

dos idosos, para tanto, determino que  a medida seja acompanhada pela equipe multidisciplinar 

do juízo,  além do CREAS e  médicos municipais, para esclarecerem aos idosos da acerca 

provisoriedade da medida, uma vez que serão efetuadas buscas por familiares/curador que 

tenha condição de cuidar dos idosos e em caso de não serem encontrados familiares, o 

município deve viabilizar moradia digna aos mesmos. Caso haja recusa por parte dos idosos, 
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antes do cumprimento da medida, deve o presente juízo ser comunicado de forma 

detalhada, a fim de realizar nova análise do caso. 

b)  Independentemente do cumprimento da medida acima determino que a equipe do 

juízo e a Secretaria de Assistência Social realizem na acompanhamento semanal dos idosos, 

por 3 (três) messes relatando o quadro geral, físico, psicológico e de higiene dos idosos 

devendo trazer aos autos o relatório atualizado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a 

contar da intimação desta decisão. 

c) O CREAS e toda rede de proteção ao idoso diligencie e a fim de que informe ao 

presente juízo se existem familiares e ou curador que possa responsabilizar pelos idosos, 

no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, até o 

limite de R$50.000,00 . 

d) Caso não exista familiares e curadores hábeis a exercer o encargo, o município 

deve em 30 dias após o decurso do prazo do item “c” garantir local digno e salubre para 

os idosos residirem, além de viabilizar alimentação, tratamento médico adequado e demais 

cuidados básicos, além de realizar acompanhamento pelo CREAS semanalmente dos idosos, 

sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$50.000,00; 

e) que o ente municipal, realize análise pormenorizada dos percebimentos das 

aposentadorias dos idosos, com indicação dos valores, bem como dos familiares e/ou 

interpostas pessoas que o recebem, além de informar se existe procuração para tanto, 

confeccionando, por fim, relatório específico a ser protocolado neste Juízo e na Promotoria de 

Justiça de Santo Antônio de Leverger,  em 15 dias. 

 Na oportunidade, DETERMINO a imediata submissão de ambos os idosos aos 

procedimentos médicos necessários para averiguação da sua condição de saúde, a ser 

cumprido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$50.000,00; 

O feito deverá tramitar com prioridade, nos moldes do Estatuto do Idoso. 

Cite-se, o requerido, para apresentar resposta no prazo legal, devendo conter no 

mandado todas as advertências de praxe. 
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Oficie-se a autoridade policial para providências em face das pessoas mencionadas 

no relatório do CREAS, devendo ser remetido cópia do relatório.  

Oficie-se ao INSS para que junte no processo relatório acerca dos valores recebidos 

pelos idosos, bem como indique o local em que é feito o pagamento dos valores, devendo 

informar ainda se há procuradores autorizados a receber os valores e se há empréstimo 

consignado averbado junto a eventual benefício (aposentadoria o LOAS) em 5 dias.  

 

Poconé, 11 de março de 2019. 

 

 

Katia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito 

  

 

 


