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        E. 4ª CÂMARA CÍVEL        E. 4ª CÂMARA CÍVEL

É agravo de instrumento ajuizado pelo MUNICÍPIO DE PAULA

FREITAS,   figurando   como   agravado   o   MINISTÉRIO   PÚBLICO   DO

ESTADO DO PARANÁ, opondo-se aos termos de decisão proferida na

“ação de verificação de situação de risco e aplicação das medidas

específicas   de   proteção   à   pessoa   com   deficiência  XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX”, manejada pelo  Parquet  em face do estado do

Paraná,   da   municipalidade   insurreta   e   da   genitora   de   paciente

psiquiátrico, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar

aos entes públicos requeridos a retirada  “do paciente  XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX”,  bem assim seu encaminhamento  “para acolhimento em entidade

apta a recebê-lo em face suas demandas” (mov. 6.1).

As razões recusais são assim epitomadas:

• Inexiste na municipalidade hospital ou entidade conveniada ao SUS
apta a acolher o paciente em questão;
• A   administração   pública   está   adstrita   ao   princípio   da   legalidade,
inexiste previsão para a internação pleiteada, tampouco orçamento para
custear a medida;
• O   Estatuto   da   Pessoa   com   Deficiência   prevê   a   necessidade   de
consentimento do paciente para realização de tratamento, procedimento
ou hospitalização, salvo nos casos de risco de morte e de emergência
de saúde;
• Não   há   nos   autos  “qualquer   informação   sobre   eventual   risco   de
morte ou emergência de saúde do paciente XXXXXXXXX”;
• O prazo concedido para o cumprimento da medida é deveras exíguo
e inexiste previsão orçamentária para o cumprimento da ordem judicial;
• A medida liminar é satisfativa e esgota o objeto da  actio, o que
contraria a legislação de regência; 
• O direito à saúde esbarra em limitações de natureza orçamentária e
o Poder Judiciário não pode se imiscuir na gerência da coisa pública;
• Necessidade de concessão do efeito suspensivo e provimento do
instrumentado.
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A relatoria indeferiu a concessão do efeito suspensivo (mov.

11.1).

Contrarrazões pelo Parquet (mov. 18.1).

                                É o relatório.

Tempestivo o instrumentado (mov. 17 dos autos originários e

mov.   1.1   do   agravo),   dispensado   o   preparo,   configura   adequada

modalidade ao combate do  decisum  em questão e o faz arrostando

fundamentos e parcela decisória. Recomenda-se seu conhecimento.

Trata-se, na origem, de ação de verificação de situação de risco

e   aplicação   das   medidas   específicas   de   proteção   à   pessoa   com

deficiência ajuizada pelo  Parquet  em face do estado do Paraná, do

município de Paula Freitas e de XXXXXXXXXXXXXXXX, para o fim de

compeli-los  a  retirar  o  paciente  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (eis que já recebeu alta médica) e encaminhá-

lo à entidade apta atendê-lo.

Consta dos autos que XXXXXXXXXXXXXXXXXXX foi internado na

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   em   16/04/2020,

portador do CID F10 29.0 e se encontra apto para alta desde julho de

2020 (mov. 1.2, páginas 04/05 dos autos originários). 

Consoante informação médica, nada obstante aptidão para alta,

indigitado   paciente   necessita   de   supervisão   constante   de   terceiros

para administração de medicamentos, orientação acerca de hábitos de

higiene e asseio pessoal, etc. (mov. 1.5 dos autos originários).  
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Contato   realizado   com XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX revelou que a mesma não tem

interesse em acolher e cuidar do filho, porquanto relata ser o rebento

muito agressivo (mov. 1.20 dos autos originários).

A sua vez, tanto o município de Paula Freitas, quanto o estado

do Paraná, sustentam que XXXXXXXXXXXXXXXX deve regressar ao

seio familiar, comuna localizada no estado da Bahia (movs. 1.8 e 1.18

dos autos originários).  

Logo,   em   análise   caso   de   paciente   internado   em   clínica

psiquiátrica que recebeu alta médica em julho de 2020, porém com a

necessidade   de   supervisão   de   terceiros,   porque   revela   pouca

autonomia para cuidar de si mesmo. A família (genitora) se recusa a

recebê-lo, enquanto o Estado (esfera municipal e estadual) sustenta

que o enfermo deve regressar às suas origens,  na Bahia. 

A demanda aforada pelo Parquet almeja, em verdade, compelir

os entes públicos requeridos ao cumprimento de obrigação solidária

proclamada  no  artigo  196  da  Constituição  Federal.  Mais

especificamente, prestar assistência à saúde de paciente portador de

transtorno mental, que está apto para sair do internamento, todavia,

não conta com acolhimento familiar, tampouco com autonomia para

zelar por si próprio.

Cumpre destacar que o dever estatal de assistência à saúde

não   se   limita   ao   fornecimento   de   medicamentos   e   realização   de

procedimentos cirúrgicos. Vai muito além. Abarca ações de promoção,

prevenção e recuperação da saúde, inclusive serviços de natureza

assistencial, conforme plasmado no texto constitucional. Confira-se:  

4



                                       2º GRUPO DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEIS
                                                                            

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de   outros   agravos   e   ao  acesso   universal   e   igualitário   às   ações   e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art.   197.   São   de   relevância   pública   as   ações   e   serviços   de   saúde,
cabendo   ao   Poder   Público   dispor,   nos   termos   da   lei,   sobre   sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente   ou   através   de   terceiros   e,   também,   por   pessoa   física   ou
jurídica de direito privado.

Art.   198.   As   ações   e   serviços   públicos   de   saúde   integram   uma   rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II   -   atendimento   integral,   com   prioridade   para   as   atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

A   legislação   infra   disciplinou   temários   afetos   às   pessoas

portadoras de transtornos mentais: proteção, direitos,  tratamento e

assistência.

Trata-se   da   Lei   n°   10.216/2001   que   cominou   ao   Estado   a

responsabilidade pela execução de ações voltadas à promoção da

saúde dos portadores de transtornos mentais, incluindo o dever de

prestação de serviço de reabilitação psicossocial assistida, ultimada a

internação, in verbis:

Art. 3° É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de
saúde   mental,   a   assistência   e   a   promoção   de   ações   de   saúde   aos
portadores   de   transtornos   mentais,   com   a   devida   participação   da
sociedade   e   da   família,   a   qual   será   prestada   em   estabelecimento   de
saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam
assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. 
(...)
Art.   5°  O  paciente   há   longo   tempo   hospitalizado   ou   para   o   qual   se
caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu
quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política
específica   de   alta   planejada   e   reabilitação   psicossocial   assistida,   sob
responsabilidade   da   autoridade   sanitária   competente   e   supervisão   de
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instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade
do tratamento, quando necessário. 

De sua vez, a Portaria n° 106/2000 do Ministério da Saúde

(posteriormente alterada pela Portaria n° 3090/2011 da mesma Pasta)

criou   os   Serviços   Residenciais   Terapêuticos   (SRT)   no   âmbito   do

Sistema   Único   de   Saúde.   São   locais   destinados   à   moradia   dos

egressos   da   internação   psiquiátrica   que   não   possuam   vínculos

familiares   e   destinados   a   viabilizar   a   reinserção   social   de   tais

pacientes:    

Art. 1º - Criar os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, no
âmbito do Sistema Único de Saúde, para o atendimento ao portador de
transtornos mentais. 
Parágrafo único - Entende-se como Serviços Residenciais Terapêuticos,
moradias  ou  casas  inseridas,  preferencialmente,  na  comunidade,
destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de
internações   psiquiátricas   de   longa   permanência,   que   não   possuam
suporte social e laços familiares e, que viabilizem sua inserção social. 

Art. 2º - Definir que os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde
Mental constituem uma modalidade assistencial substitutiva da internação
psiquiátrica prolongada, de maneira que, a cada transferência de paciente
do   Hospital   Especializado   para   o   Serviço   de   Residência   Terapêutica,
deve-se   reduzir   ou   descredenciar   do   SUS,   igual   nº   de   leitos   naquele
hospital,   realocando   o   recurso   da   AIH   correspondente   para   os   tetos
orçamentários   do   estado   ou   município   que   se   responsabilizará   pela
assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde
mental.   

Destarte, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana,

epicentro axiológico da Constituição Federal e bússola norteadora da

exegese do arcabouço normativo pátrio, bem como dos comandos

estampados   nos   dispositivos   constitucionais   e   infraconstitucionais

acima transcritos,  dúvidas não remanescem de que os entes públicos
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requeridos   têm   a   obrigação   de   disponibilizar   vaga   em   residência

terapêutica (ou estabelecimento similar) para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Na  hipótese de inexistência de vaga em residência terapêutica

pública ou conveniada, cumpre que os demandados sejam, então,

condenados   a   custear   a   transferência   do   mesmo   para   entidade

particular que atenda as características e requisitos de uma morada

terapêutica.   

O que não se pode admitir é a manutenção do internamento de

XXXXXXXXXXXXXXXX em clínica psiquiátrica, nada obstante apto

para alta há mais de 01 (um) ano, situação absolutamente irregular,

passível de impugnação via habeas corpus, inclusive.

Tão importante quanto o cumprimento da medida extrema de

internação   psiquiátrica   (quando   necessária)   para   o   tratamento   do

paciente portador de transtorno mental, é assisti-lo e acolhê-lo após o

período do internamento, com realização de ações voltadas à sua

recuperação e gradativo retorno à ambiência familiar, comunitária e

laboral, com o fito de resgatar sua dignidade, valor nuclear da ordem

constitucional e fundamento da República (artigo 1°, inciso III, da Lex

Fundamentalis).  

Pertinente o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São

Paulo: 

CONSTITUCIONAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO –
RESIDÊNCIA   TERAPÊUTICA  –   Primazia   da   garantia   fundamental   à
saúde,   como   corolário   do   princípio   da   dignidade   humana,   frente   a
interesses  econômicos  –  Inteligência  dos  dispositivos  constitucionais  e
infraconstitucionais atinentes à matéria – Solução encontrada pelo r. Juízo
'a quo' que equilibra a garantia dos direitos fundamentais do paciente e a
sua submissão ao tratamento médico de que necessita – Histórico de
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internações psiquiátricas que afasta essa medida extrema, sob pena de
institucionalização   permanente   do   enfermo   –  Residência   Terapêutica
que é medida adequada ao paciente, vez que baseada na sua gradual
reinserção no convívio social – Inteligência da Portaria nº 3.090/11 do
Ministério da Saúde, dos artigos 5º a 9º, todos da Lei nº 10.216/11 e
do Enunciado nº 1 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho
Nacional de Justiça – Precedentes desta C. Câmara  – Ausência de
violação à separação de Poderes – Inteligência da Súmula nº 65 deste E.
Tribunal – Decisão de antecipação dos efeitos da tutela que permite a
internação compulsória do paciente até que seja disponibilizada vaga em
residência  terapêutica  que  está  na  contramão  do  movimento
antimanicomial que anima a legislação e as políticas públicas tocantes à
matéria em apreço – Poder Público que deve disponibilizar a vaga em
residência terapêutica pública sob pena de, em caso de omissão,
custear   o   mesmo   tratamento   em   entidade   particular  –   Sentença
reformada  –  Recursos  voluntários  desprovidos  e  recurso  oficial
parcialmente provido (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006462-
98.2017.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -14ª
Vara   de   Fazenda   Pública;   Data   do   Julgamento:   28/02/2019;   Data   de
Registro: 28/02/2019, negritou-se).  

Desta forma, propugna o Ministério Público de segundo grau o

conhecimento e desprovimento do instrumentado.

                 Curitiba, 22 de setembro de 2021.

                   

                 ALBERTO VELLOZO MACHADO

                  PROCURADOR DE JUSTIÇA
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