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 ÀS 13:47:22 - Concedida a Antecipação de tutela
Processo nº 1355-84.2016.8.10.0081 (13602016)   Ação: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA   REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL   REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO       DECISÃO LIMINAR    Vistos,
etc.  O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuíza PEDIDO DE NTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, requerendo
tutela de urgência, em favor do morador de rua conhecido como "Samuel" em face do ESTADO DO
MARANHÃO informando que, segundo relatórios médicos, o internando é portador de "Esquizofrenia".  
Destaca que o mesmo necessita, em caráter de urgência, de INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, para
tratamento de seu quadro psiquiátrico e clínico. A�rma que outras formas de tratamento do internando
foram infrutíferas.   Salienta que a ausência da internação urgente do enfermo em estabelecimento
fechado e adequado ao seu tratamento poderá lhe ocasionar grave comprometimento da saúde e risco
de morte.   Alega que não foram tomadas as providências pelas autoridades competentes.   Pleiteia,
assim, pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a internação compulsória do
enfermo, em estabelecimento público adequado, pelo tempo necessário ao tratamento e recuperação,
ou, se não houver vagas para internação imediata na rede pública, em estabelecimento particular
congênere que possua segurança su�ciente para evitar fugas (às expensas do Estado do Maranhão),
para o tratamento médico adequado, inclusive com a condução e transporte do paciente.   Sucintamente
relatado. Decido.  Conforme relatado nos autos, o morador de rua é portador de Esquizofrenia.  As ações
e serviços na área da saúde têm por diretriz o atendimento integral do indivíduo, onde se inclui o
fornecimento do tratamento necessário à preservação da saúde e da vida.  Destarte, sendo a saúde
direito de todos e dever do Estado prestá-la de maneira adequada, não se pode permitir uma situação
em que portadores de uma doenças graves, como é o presente caso, não receba o tratamento
compatível.  De se registrar que o Sistema de Saúde permite a compensação entre Institutos, e é
obrigação do poder público, e não faculdade, garantir a integral assistência à saúde.  Além disso,
prescreve o art. 196, da Constituição da República:  "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."   Nesse diapasão, já se posicionou a jurisprudência:  EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
- INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273 DO CPC - PRESENÇA DOS
REQUISITOS - DEFERIMENTO - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO - INTERNAÇÃO EM
ESTABELECIMENTO PÚBLICO. O direito à saúde é fundamental, consequente da consagração da
dignidade da pessoa humana como fundamento da República do Brasil e do direito à vida; rege-se pelos
princípios da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços de atribuição do Poder
Público (art. 196 da CR), através do SUS - Sistema Único de Saúde. Para o deferimento da antecipação
da tutela de pretensão do mérito exige-se, quanto ao direito subjetivo do litigante, prova robusta,
inequívoca e pré-constituída, bem como verossimilhança de suas alegações. Presentes tais requisitos,
há elementos su�cientes ao deferimento da pretensão antecipada, sendo esta a inteligência do art. 273
do CPC. (Processo: Agravo de Instrumento Cv 1.0024.12.316453-5/001. Relator: Geraldo Augusto. 1ª
Câmara Cível. Comarca de Origem: Belo Horizonte. Data de Julgamento: 21/05/2013. Data da
publicação: 29/05/2013.)   EMENTA: 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 veri�cada a omissão da lei mostra se possível a
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