
APELAÇÃO CÍVEL N.º 1.335.903-2 DA 2.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ...

APELANTE : Ministério Público do Estado do Paraná.

APELADA : XXXXXXX XXXXXXX.

RELATOR : Des. Xisto Pereira.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PRETENDIDO
INTERNAMENTO  COMPULSÓRIO  DE  PESSOA
DEPENDENTE QUÍMICA, PORTADORA DO VÍRUS HIV E DE
DOENÇA  CONTAGIOSA (TUBERCULOSE)  EM
ESTABELECIMENTO  HOSPITALAR  ADEQUADO PARA  O
RESPECTIVO  TRATAMENTO.  PETIÇÃO  INICIAL
INDEFERIDA

O ENTENDIMENTO DE QUE O PEDIDO É JURIDICAMENTE
IMPOSSÍVEL  POR  AUSÊNCIA  DE  AMPARO  LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA QUE NÃO SIGNIFICA
CARÊNCIA DA REFERIDA CONDIÇÃO DA AÇÃO. LACUNA
LEGISLATIVA  QUE  DEVE  SER COLMATADA  COM  A
APLICAÇÃO,  POR  ANALOGIA,  DA  LEI  FEDERAL N.º
10.216/2001,  QUE  DISPÕE  SOBRE  A  PROTEÇÃO  E  OS
DIREITOS DAS  PESSOAS  PORTADORAS  DE
TRANSTORNOS  MENTAIS  E REDIRECIONA  O  MODELO
ASSISTENCIAL  EM  SAÚDE  MENTAL. INTELIGÊNCIA  DO
ART.  126  DO  CPC,  DO  PRINCÍPIO  DA  DIGNIDADE  DA
PESSOA HUMANA E DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO PROVIDO PARA,
CASSADA A SENTENÇA RECORRIDA, TER O PROCESSO
REGULAR PROSSEGUIMENTO. (1) O ordenamento jurídico
pátrio  não  contém  previsão  legal  específica  para  o
tratamento compulsório de pessoas dependentes químicas
e  portadoras de  enfermidades  contagiosas,  mas  não  o
proíbe.  (2)  “O  juiz  não  se exime  de  sentenciar  ou
despachar  alegando  lacuna  ou  obscuridade  da lei.  No
julgamento  da  lide  caber-lhe-á  aplicar  as  normas legais;
não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos
princípios gerais de direito” (CPC, art. 126).
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VISTOS e examinados estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º
1.335.903-2, da 2.ª Cível da Comarca de XXXXX XXXXX, em
que  figuram  como  apelante  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
ESTADO DO PARANÁ e apelada XXXXX XXXXXX.

I – RELATÓRIO

O Ministério  Público  do Estado do Paraná,  ora  “apelante” ,
propôs ação civil  pública em face de XXXXXX XXXXXX, ora
“apelada” .

Disse  que  a  apelada  é  portadora  de  patologia  denominada
“Tuberculose  Pulmonar”  e  do  vírus  HIV,  além  de  ser
dependente química de narcóticos (CID 10 F 19), fazendo uso
de substâncias  psicoativas  como o  “Crack”;  que,  a  despeito
dessa condição, não se submete adequadamente

o  tratamento  recomendado  pelos  profissionais  de  saúde,
costumeiramente  abandonando  o;  que,  por  essa  razão,
“denota-se a iminente possibilidade de propagação do agente
causador da doença para um número indefinido de pessoas”,
haja vista tratar-se de uma doença “de fácil contágio, vez que é
disseminada pelo ar”; que, dessa forma, deve ser compelida a
seguir o tratamento, por intermédio de internação compulsória
no  Hospital  XXXXX  XXXXX  XXXXX,  “referência  no  Sistema
Único de Saúde,  recebendo pacientes com tuberculose sem
resistência  e  com  resistência  aos  antibióticos,  sendo  que
muitas vezes tais pacientes também são dependentes químicos
e necessitam de tratamento conjunto  para tal”,  ou em outra
unidade hospitalar adequada; que “a internação compulsória foi
criada  para  os  casos  em  que  a  vontade  do  doente  é
desprezada  em  prol  da  coletividade  e  para  quando  o
tratamento ambulatorial não traz resultados” e que devem ser
aplicadas analogicamente as normas contidas na Lei Federal
n.º 10.216/2001, tendo em vista que “a garantia constitucional à
vida e à saúde de um número indeterminado de pessoas deve
invariavelmente  gozar  de  primazia,  dentro  de  um  juízo  de
razoabilidade e proporcionalidade” (mov. 1.1-PROJUDI).
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Pela sentença  recorrida,  da  lavra  do Juiz  de  Direito  Gabriel
Leonardo  Souza  de  Quadros,  foi  indeferida  a  inicial  e,  por
conseguinte, extinto o processo, sem resolução de mérito, em
razão da impossibilidade jurídica do pedido ao entendimento de
que, “ante ausência de amparo legal, não há como compelir a
requerida  (pessoa  capaz)  em  se  submeter  ao  tratamento
médico pleiteado pelo Ministério Público” (mov. 6.1-PROJUDI).

O  apelante,  em  suas  razões  recursais,  sustenta  que  a
tuberculose  é  a  doença  infectocontagiosa  que  mais  causa
mortes no Brasil e no mundo; que a desídia da apelada no que
concerne ao seu tratamento de saúde coloca em risco não só
sua vida, mas a de todos aqueles com quem mantém contato;
que  “a  possibilidade  de  impor  a  internação  compulsória
mencionada na inicial decorre da própria Constituição Federal
quando esta prevê como direito fundamental a tutela da saúde
coletiva”; que é dever do Estado remover situações de perigo à
saúde pública; que o pedido é juridicamente possível, haja vista
a  proteção  constitucional  à  saúde  e  à  vida;  que  “eventual
liberdade individual da paciente jamais poderia se sobrepor ao
interesse  coletivo  de  evitar  a  propagação  de  doenças
infectocontagiosas”;  que  há  precedentes  jurisprudenciais
acerca do tema; que nada impede a aplicação analógica das
normas contidas na Lei Federal n.º 10.216/2001 e que se faz
necessária, na espécie, “a intervenção do Estado, através do
Poder Judiciário” (mov. 9.2-PROJUDI).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  no  sentido  de  ser
provida a apelação (fls. 09/12-verso-TJ).

É o relatório.

II –FUNDAMENTAÇÃO

Entendeu o magistrado sentenciante  que,  “ante  ausência  de
amparo  legal,  não  há  como  compelir  a  requerida  (pessoa
capaz) em se submeter ao tratamento médico pleiteado pelo
Ministério Público.
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Ao  particular,  como instrumento  de  proteção  das  liberdades
individuais, se aplica o disposto no art. 5.º, II, da Constituição
Federal  de 1988,  segundo o qual  ‘ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’.

(...)

Assim,  somente  a  lei  pode  interferir  na  esfera  jurídica  dos
indivíduos,  impondo-lhes  obrigações,  e,  em não havendo tal
norma,  resta juridicamente impossível  o pedido inicial”  (mov.
6.1-PROJUDI).

Essa decisão, com a devida vênia, não pode prevalecer. É que
“O pedido é juridicamente possível quando o ordenamento não
o  proíbe  expressamente”,  sendo  que  “Deve  entender-se  o
termo ‘pedido’ não em seu sentido estrito de mérito, pretensão,
mas conjugado com a causa de pedir e pelo pedido” (NERY
JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado. 11.ª ed.
São Paulo: RT, 2010, p. 527).

O  ordenamento  jurídico  pátrio  não  contém  previsão  legal
específica  para  o  tratamento  compulsório  de  pessoas
dependentes  químicas  e  portadoras  de  enfermidades
contagiosas, mas não o proíbe.

O  internamento  perseguido  não  oferece  risco  à  vida  da
apelada, muito pelo contrário, visa protegê-la, o que afasta a
aplicação do art. 15 do Código Civil, segundo o qual “Ninguém
pode  ser  constrangido  a  submeter-se,  com risco  de  vida,  a
tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”.

Nada  obsta,  assim,  a  aplicação  ao  caso  em  exame,  por
analogia, da Lei Federal n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental,
pois, de acordo com o art. 126 do CPC, “O juiz não se exime de
sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da
lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais;
não  as  havendo,  recorrerá  à  analogia,  aos  costumes  e  aos
princípios gerais de direito”.
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O Tribunal  de Justiça de Minas Gerais,  mutatis mutandis ,
assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA.  TRATAMENTO
AMBULATORIAL  COMPULSÓRIO  DE  PACIENTE
PORTADOR  DE  DOENÇA  CONTAGIOSA.  TUBERCULOSE.
VEDAÇÃO  PELO  ORDENAMENTO  JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA.  OBSERVÂNCIA  DE  NORMAS
CONSTITUCIONAIS  E  INFRACONSTITUCIONAL.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. VERIFICAÇÃO.

Apesar do ordenamento jurídico não cuidar expressamente do
tratamento ambulatorial  compulsório de paciente  portador  de
tuberculose, tal fato não pode ser entendido como ausência de
direito, em especial, considerando-se que nos casos em que
verificada a omissão da lei, mostra-se possível a aplicação da
analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito, nos
termos  do  disposto  nos  arts.  4.º  da  LICC  e  126  do  CPC”
(TJMG,  3.ª  CCv.,  ApCível  n.º  1.0261.11.001951-8/001,  Rel.
Des. Elias Camilo, j. em 08.09.2011).

Esta Câmara, aliás, já estendeu a aplicação da Lei Federal n.º
10.216/2001 a dependente químico, como se vê do seguinte
julgado:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA.  TRATAMENTO  MÉDICO  A  DROGADITA,
VICIADA  EM  ‘CRACK’,  NO  OITAVO  MÊS  DE  GESTAÇÃO.
LIMINAR  DEFERIDA.  DECISÃO  ESCORREITA.  MULTA
COMINATÓRIA.  VALOR RAZOÁVEL. RECURSO A QUE SE
NEGA  PROVIMENTO.  (1)  Comprovada  a  necessidade  da
internação compulsória para a reabilitação do drogadito, a par
da sua carência financeira, é dever do ente público fornecer o
respectivo  tratamento  médico  à  garantia  da  sua  saúde  e
sobrevivência.  (2)  ‘A  internação,  nesses  casos,  funda-se  na
garantia do Princípio Constitucional  da Dignidade da Pessoa
Humana,  obrigando  o  poder  público,  assim  como  o
estabelecimento  hospitalar  que  receba  o  paciente,  a
submeterem  o  caso  a  comissões  médicas  ou  mistas  de
reavaliação da internação e a informarem o ato ao Ministério
Público  estadual  da  respectiva  Comarca.  Tais  providências
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estão  instituídas  na  Lei  n.º  10.216/2001  e  em  atos
regulamentares (Portaria do Ministério da Saúde n.º 2391/02 e
Resolução n.º 1.598/2000, do Conselho Federal de Medicina)’
(excerto do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra
do Dr. Luiz Francisco Fontoura). (...)” (TJPR, 5.ª CCv., AgInstr
n.º 1.154.693-9, Rel. Des. Xisto Pereira, j. em 16.09.2014).

Além disso,  o  que  se  busca por  intermédio  desta  ação é  a
tutela de direitos constitucionalmente protegidos, quais sejam,
vida e  saúde tanto  da apelada –  portadora de “Tuberculose
Pulmonar” e do vírus HIV dependente química de narcóticos –
como  de  toda  a  coletividade,  haja  vista  o  elevado  risco  de
contágio pela não submissão da apelada a tratamento médico-
hospitalar adequado.

Há,  diante  dessas  circunstâncias,  primazia  do  princípio  da
dignidade da pessoa humana e da garantia do direito à saúde e
à vida em detrimento de eventual liberdade individual.

Nesse sentido, dentre outros, os seguintes julgados:

(a) “AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  DIREITO  À  SAÚDE.
TRATAMENTO  DE  TUBERCULOSE.  INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA.  PRESENÇA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES PARA A CONCESSAO DO PROVIMENTO
ANTECIPATÓRIO. RECURSO PROVIDO. Constatados, ainda
que em cognição sumária, os requisitos elencados no art. 273
do CPC, pois verossímeis as alegações de imprescindibilidade
da  internação  compulsória  reclamada  para  tratamento  de
tuberculose  e  demonstrada  satisfatoriamente  a  urgente
necessidade de  sua  realização em face  de  relatório  médico
firmado por profissional vinculado ao próprio SUS dando conta
do  risco  para  o  paciente  e  para  aqueles  a  ele  próximos,  é
imperativo o deferimento da antecipação de tutela, mormente
em face da inequívoca premência de proteção à saúde e vida
digna,  bem  jurídico  maior,  que  justifica  a  relativização  da
vedação legal à concessão de provimento antecipatório cujos
efeitos  sejam  irreversíveis”  (TJMG;  7.ª  CCv.,  AgInstr  n.º
1.0188.14.005631-1/001,  Rel.  Des.  Peixoto  Henriques;  j.  em
14/10/2014, destacou-se).
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(b) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. Internação compulsória.
Portador de tuberculose que resiste à internação prescrita por
autoridade  médica.  Preliminar  de  perda  do  objeto  afastada.
Dever de fornecimento pelo Poder Público. Sentença mantida.
RECURSO  DESPROVIDO”  (TJSP,  2.ª  Câmara  de  Direito
Público,  ApCível  n.º  0002098-81.2012.8.26.0407,  Rel.  Des.
Osvaldo Cruz, j. em 22/05/2013).

(c) “APELAÇÃO CIVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA
TRATAMENTO  DE  TUBERCULOSE.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Os entes estatais são responsáveis solidários para
atender ao direito à saúde e à vida daquele que necessita de
tratamento  específico.  DIREITO  À  SAÚDE  ASSEGURADO
PELA  CONSTITUIÇÃO.  Comprovada  a  necessidade  de
internação, é ser determinada a medida, a fim de garantir  a
segurança do enfermo e das pessoas que o cercam. O direito à
saúde de forma gratuita se enquadra como direito e garantia
fundamental,  sendo  dever  do  Estado  (artigo  196  da
Constituição  Federal).  CONHECERAM  PARCIALMENTE  DO
APELO DO

MUNICÍPIO  E,  NO  MÉRITO,  NEGARAM  PROVIMENTO  A
AMBOS  OS  RECURSOS”  (TJRS,  8.ª  CCv.,  ApCível  n.º
7005135631, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, j. em 29.11.2009,
destacou-se).

É que não se deve perder de vista, em conformidade com a
iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “A
dignidade da pessoa humana, alçada a princípio fundamental
do  nosso  ordenamento  jurídico,  é  vetor  para  a  consecução
material  dos  direitos  fundamentais  e  somente  estará
assegurada  quando  for  possível  ao  homem  uma  existência
compatível com uma vida digna, na qual estão presentes, no
mínimo, saúde, educação e segurança” (3.ª Turma, REsp. n.º
1.335.622/DF,  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  j.  em
18.12.2012).

E não sendo juridicamente impossível o pedido deduzido nesta
ação,  impõe-se  o  provimento  da  apelação  para,  cassada  a
sentença recorrida, ter o processo regular prosseguimento.
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Recomenda-se,  por  fim,  seja  oportunizado  ao  apelante  a
emenda da inicial  para que também passe a figurar no polo
passivo  da  demanda  o  ente  público  responsável  pela
internação e tratamento médico da apelada, pois será, em tese,
o destinatário de eventual determinação judicial nesse sentido.

III – DISPOSITIVO

Nessas condições, impõe-se dar provimento à apelação, com
fulcro no § 1.º A do art. 557 do CPC, para, cassada a sentença
recorrida, ter o processo regular prosseguimento.

Publique-se e intimem-se.

Curitiba, 07.07.2015

Des. Xisto Pereira,

Relator.
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