
Tribunal de Justiça de Minas Gerais

1.0261.15.004365-9/002Número do 0043659-Númeração

Des.(a) Moacyr LobatoRelator:

Des.(a) Moacyr LobatoRelator do Acordão:

27/07/2017Data do Julgamento:

08/08/2017Data da Publicação:

EMENTA: REEXAME VOLUNTÁRIO/RECURSO VOLUNTÁRIO. IDOSO.
ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 5º, III DA
LEI 8742/93. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SENTENÇA
CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.

- Em razão de sua natureza, o ente estatal não pode se eximir do
cumprimento de seu dever legal de prestar os serviços de saúde e
assistência social, o que engloba tanto o fornecimento de insumos e
tratamentos como acolhimento em instituição de longa permanência, para
garantia do direito à vida, nos termos do que estabelecem os arts. 196 da
Constituição da República e 5º III da Lei 8.742/93, quanto os demais meios
necessários ao atendimento das necessidades básicas e à manutenção da
vida.

- Uma vez comprovado por laudo acostado aos autos as condições físicas e
mentais da idosa que ensejam providencia estatal no sentido de acolhimento
em instituição de longa permanência e disponibilização de todos os insumos
necessários a preservação de sua vida e sua saúde, a sentença que julgou
procedente o pedido deve ser confirmada.
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A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em <REJEITAR A PRELIMINAR E, NA REMESSA NECESSÁRIA
CONFIRMAR A SENTENÇA, COM DESPROVIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO>.

DES. MOACYR LOBATO

RELATOR.

DES. MOACYR LOBATO (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de Remessa Necessária e Recurso Voluntário interposto pelo
ESTADO DE MINAS GERAIS em face da sentença de fls. 166/167v.,
proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Formiga
que, nos autos da "Medida Cautelar Inominada" proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face do apelante e do
MUNICÍPIO DE FORMIGA, julgou procedente o pedido para, confirmando a
liminar, determinar que os réus disponibilizem à idosa representada nos
autos internação em instituição de longa permanência, durante o período
necessário, conforme avaliação do CREAS, fornecendo, ainda, os insumos
necessários (fraldas, medicamentos, atendimento médico, transporte), sob
pena de multa diária no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) limitada a R$
10.000,00 (dez mil reais).

      Em suas razões recursais (fls. 173/178) sustenta o segundo
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réu/apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício ultra petita e
por conter determinação genérica, em ofensa ao que dispõe os arts. 322 e
324 do CPC.

      No mérito, afirma que não há na legislação e regência da matéria
atribuição para a efetivação do serviço de acolhimento institucional no âmbito
do Sistema Único de Saúde, sendo tal prerrogativa atribuição dos municípios,
nos termos do que prescrevem os arts. 5º, 13, 15 e 23 da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS).

      Finalmente, requer, pela eventualidade, a impossibilidade de condenação
do apelante ao pagamento de multa em razão do descumprimento da
obrigação estabelecida pela sentença.

      Contrarrazões ao apelo as fls. 179/186, pugnando pela rejeição da
preliminar de nulidade da sentença e confirmação da mesma na remessa
necessária, com desprovimento do apelo voluntário.

      Determinada a remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça,
regressaram com a manifestação de fls. 191, reiterando as contrarrazões
apresentadas às fls. 179/186 em primeiro grau.

      Recurso próprio e tempestivo, ausente de preparo em razão da isenção
legal.

      Decido.

      Conheço da remessa necessária, bem como do recurso voluntário

      PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO ULTRA PETITA -
REJEIÇÃO

      Em preliminar, afirma o segundo ré/apelante, a nulidade da
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sentença em razão de vício ultra petita, além do fato de que a mesma
contém determinação genérica.

      No entanto, tenho que a alegada nulidade da sentença não merece
prosperar, visto que a determinação contida na sentença ora recorrida
concernente à disponibilização, à idosa, de "todos os insumos necessários
(fraldas, medicamentos, atendimento médico, transporte)", é consequência
da formulação dos pedidos iniciais contidos na exordial, senão vejamos:

Providenciem o acolhimento em instituição de longa permanência de Rita
Aparecida Carlos podendo ser na própria 'Casa Lar' local ou em entidade
com recursos de atendimento adequados e necessários às suas atuações
condições de saúde física e mental e sócio-familiar, conveniada ou mantida
pelo Município de Formiga ou Estado de Minas Gerais, determinando-se aos
aludidos órgãos públicos sejam promovidas, desde logo, o empreendimento
imediato das medidas protetivas destinadas ao afastamento da situação de
risco e/ou perigo em que se encontrava a paciente

      Sobre o tema, vale citar a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -
DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR E CARÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS - MEDIDA PROTETIVA - ACOLHIMENTO EM ENTIDADE
DE LONGA PERMANÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA
MEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A proteção ao idoso foi erigida como prioridade pelo nosso ordenamento
jurídico, sendo dever da família, da sociedade e do Estado, numa atuação
conjunta, assegurar às pessoas idosas, com absoluta prioridade, a efetivação
do direito à vida, à saúde, à
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alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária,
defendendo sua dignidade e bem-estar.

2. Com vista a alcançar a proteção almejada, o artigo 45 do Estatuto do
Idoso prevê a possibilidade de aplicação de uma série de medidas, quando
os direitos dos idosos forem ameaçados ou violados.

3. Muito embora o artigo 230, § 1º da Constituição Federal, tenha
determinado que os programas de amparo aos idosos sejam executados
preferencialmente em seus lares, nos termos do artigo 37, § 1º do Estatuto
do Idoso, comprovada a situação de desestruturação familiar e a carência de
recursos financeiros, justifica-se a medida protetiva de acolhimento da idosa
junto à entidade de longa permanência.

4. Sentença confirmada, em reexame necessário. Prejudicado o recuso
voluntário.  (TJMG -  Ap Cível/Reex Necessário  1.0713.13.003586-6/001,
Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
09/07/2015, publicação da súmula em 21/07/2015)

      Mediante tais razões, REJEITO A PRELIMIANR DE NULIDADE DA
SENTENÇA.

      MÉRITO

               Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Minas
Gerais ajuizou a presente medida cautelar inominada em face do MUNICÍPIO
DE FORMGA e do ESTADO DE MINAS GERAIS, pretendendo o
encaminhamento de idosa para entidade de acolhimento de longa
permanência, com recursos adequados e necessários ao atendimento de
necessidades especiais.

               No caso em discussão, a tutela pretendida consiste em medida
protetiva à saúde, que constitui Direito Fundamental de
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eficácia imediata, amparada no art. 196 da Constituição da República,
valendo a transcrição:

"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."

               No mesmo sentido a Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê em seu
art. 2º:

"Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas."

               Sobre o tema, a doutrina:

"A saúde é direito constitucional de todos e dever do Estado (Constituição,
art. 196, CF/88).

A saúde compõe a dignidade da pessoa humana, como fundamento do
Estado Democrático de Direito (Constituição, art. 1º, III). Abrange a
integridade física, mental e social do ser humano. Esse é o sentido completo
da vida com dignidade.

(...)

O juiz tem a obrigação de concretizar o direito à saúde, como gesto reverente
e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas,
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especialmente daquela que nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dignidade." (José Tarcízio de
Almeida Melo, Direito Constitucional do Brasil, 2008, Ed. Del Rey, fl. 1.139).

"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 a ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo 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 por meio de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)." (Alexandre de
Moraes, Direito Constitucional, 30ª edição, Ed. Atlas S.A.)

               Nesse sentido, em razão de sua natureza, o ente estatal não pode
se eximir do cumprimento de seu dever legal de prestar saúde, que engloba
tanto o fornecimento de medicamentos e a realização de procedimentos
cirúrgicos, quanto os demais meios necessários à manutenção da vida.

               Além disso, a demanda aqui versada se insere no rol das iniciativas
concernentes à assistência social, disciplinada no art. 5, III da Lei 8742/93,
senão vejamos:

 Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes
diretrizes:

  III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de
assistência social em cada esfera de governo.
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               Não se pode admitir que um portador de doença grave ficasse sem
os cuidados médicos essenciais e urgentes à manutenção de sua saúde,
quando a garantia de saúde se trata de obrigação do poder público e não de
mera faculdade a admitir juízo de conveniência e oportunidade.

               Como já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário nº 271.286, de Relatoria do e. Ministro Celso de Mello, o
direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República.

               Nesse aspecto, oportuno consignar que a gestão da Saúde, tal qual
prevista nos artigos 196 e 198 da Constituição da República, é dever estatal
decorrente de gestão compartilhada, não havendo distinção quanto à
responsabilidade entre União, Estados e Municípios em oferecer aos
cidadãos amplo acesso:

"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."

               Sobre o tema, vale citar Gilmar Mendes, ao discorrer sobre a
atribuição comum dos entes federados:
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"O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito
fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por
parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O dever de
desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção,
à proteção e à recuperação da saúde está expresso no art. 196, CF. Essa é
uma atribuição comum dos entes da federação, consoante art. 23, II, da
Constituição.

(...) Um dos pontos basilares do SUS é sua descentralização, por entender-
se que, com essa, aspectos regionais de cada região, em um país marcado
pela heterogeneidade, seriam preservados. Nesse aspecto, a importância da
municipalização do financiamento e uma consequente diminuição
centralizadora tornam-se relevantes. O financiamento do SUS é previsto no §
1º do art. 198 da Constituição Federal, que estabelece que esse será
viabilizado por meio de recursos do orçamento da seguridade social, da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de
outras fontes64. O art. 55, ADCT, dispõe que "até que seja aprovada a lei de
diretrizes orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do orçamento da
seguridade social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor
de saúde" (MENDES, Gilmar Ferreira; GONET BRANCO, Paulo Gustavo.
Curso de Direito Constitucional. 7ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 766)

      Nesse cenário, a União, os Estados e os Municípios são solidariamente
responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à
saúde dos cidadãos, podendo cada um deles ser demandado isoladamente.

      Além disso, vale destacar que, consoante estabelece o art. 13, III da Lei
8742/93, a responsabilidade pelas iniciativas concernentes à assistência
social é dos Estados e Municípios, senão vejamos:
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Art. 13. Compete aos Estados:

 III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de
caráter de emergência;

      Destarte, inegável que o direito à saúde corrobora a preservação dos
bens jurídicos de extrema relevância, merecedores de atenção especial no
ordenamento jurídico constitucional pátrio, o que justifica seja a vida
sobreposta em detrimento de todo e qualquer interesse estatal,
especialmente argumentos de natureza orçamentária e financeira.

      De tal sorte, o direito à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, a todos os cidadãos, o acesso
universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar de
maneira irrestrita.

      Na hipótese dos autos, vale destacar que restou sobejamente
comprovada a necessidade da idosa ao acolhimento em instituição de longa
permanência, visto que consoante o relatório social elaborado pelo CREAS
(fls. 24/26), trata-se de idosa que apresenta estado de saúde crítico, sendo
portadora de "septicemia de foco urinário CID A 41.9, Doença hepática CID K
76.9" e ainda é "etílica crônica e se encontra acamada".

      Portanto, na hipótese em comento restou demonstrado, também pelos
relatórios médicos de fls. 28/29 a imprescindibilidade de acolhimento da
idosa, restando assim comprovada a necessidade da providencia estatal.

      Portanto, demonstrado o quadro de saúde que enseja a necessária
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providencia de acolhimento da idosa em comento, a sentença que julgou
procedente o pedido determinando a disponibilização de internação em
instituição de longa permanência e o fornecimento de todos os insumos
necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 80,00 (oitenta) reais
limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser confirmada.

      Mediante tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
CONFIRMO A SENTENÇA NA REMESSA NECESSÁRIA,  com
desprovimento do recurso voluntár io.

DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. WANDER MAROTTA

      Trata-se de remessa necessária e recurso voluntário interposto pelo
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Formiga, que, nos autos de "medida
cautelar inominada" proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
MINAS GERAIS contra o apelante e o MUNICÍPIO DE FORMIGA, julgou
procedente o pedido para, confirmando a liminar, determinar que os réus
disponibilizem à idosa representada nos autos a internação em instituição de
longa permanência, durante o período necessário, conforme avaliação do
CREAS, fornecendo-lhe, ainda, os insumos necessários (fraldas,
medicamentos, atendimento médico, transporte), sob pena de multa diária no
valor de R$ 80,00 (oitenta reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

      O culto Relator, Des. Moacyr Lobato, rejeita a preliminar de nulidade da
sentença por vício "ultra petita" e por conter determinação genérica, em
ofensa ao que dispõem os arts. 322 e 324 do CPC; e, no mérito, nega
provimento ao recurso.
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      O meu voto é convergente.

      Quanto à preliminar de nulidade da sentença entende o culto Relator que
não merece guarida, visto que a determinação da sentença, concernente à
disponibilização, à idosa, de "todos os insumos necessários (fraldas,
medicamentos, atendimento médico, transporte)", seria consequência da
formulação dos pedidos iniciais contidos na exordial. Como se vê:

"Providenciem o acolhimento em instituição de longa permanência de Rita
Aparecida Carlos podendo ser na própria 'Casa Lar' local ou em entidade
com recursos de atendimento adequados e necessários às suas atuais
condições de saúde física e mental e sócio-familiar, conveniada ou mantida
pelo Município de Formiga ou Estado de Minas Gerais, determinando-se aos
aludidos órgãos públicos sejam promovidas, desde logo, o empreendimento
imediato das medidas protetivas destinadas ao afastamento da situação de
risco e/ou perigo em que se encontrava a paciente."

      Observo que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou a
presente medida cautelar contra o MUNICÍPIO DE FORMGA e o ESTADO
DE MINAS GERAIS, pretendendo o encaminhamento de RITA APARECIDA
CARLOS, nascida em 05/06/1972 (fls. 63), para entidade de acolhimento de
longa permanência, com recursos adequados e necessários ao atendimento
de necessidades especiais.

      	Trata-se de uma cautelar genérica, em que medidas as mais diversas
podem ser adotadas pelo fim colimado.

      	Afirma o autor, na inicial, que a Sra. RITA "foi diagnostica como etilista
crônica (polineuropatia) que ocasionou a atrofia dos membros inferiores,
encontrando-se acamada, sendo que os cuidados necessários para o
acompanhamento da paciente, à época, eram realizados por sua filha
KÁSSIA APARECIDA CARLOS DE SOUZA, já que
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não consegue, sequer, se alimentar sem o auxílio de terceiros."

      Ocorre que, segundo a equipe atuante no CRAS I, "...RITA foi
abandonada por sua filha, tendo sido constatado, após  visita domiciliar, o
crítico estado de saúde experimentado pela paciente, que teve de ser
encaminhada para tratamento de saúde junto ao hospital desta cidade
mediante ordem judicial, já que RITA negava o auxílio prestado," (fls. 08)

      Há nos autos relatório social datado de 07/10/2014, firmado pela
assistente social do CREAS de Formiga/MG, nos termos do qual RITA
"...possui septicemia de foco urinário CID A 41.9, doença hepática CID K
76.9, ainda é etílica crônica e se encontra acamada."

      A Assistente Social informa acompanhar Rita desde agosto de 2014 e
ainda:

"Durante o acompanhamento social foram realizadas visitas domiciliares,
entrevistas, contrato com a rede socioassistencial e com a rede municipal de
saúde.

Observou-se durante as visitas domiciliares que Kássia não possui paciência
nos cuidados dispensados á mãe, inclusive a agride verbalmente.

Ressalta-se que a unidade Básica de Saúde foi acionada, para oferecer o
apoio necessário quanto aos cuidados básicos de saúde, no que se refere à
realização de curativos e sessões de fisioterapia, com isto a equipe de
enfermagem passou a fornecer o suporte na realização dos curativos e na
higienização de Rita. Quanto às sessões de fisioterapia, o Município não
forneceu tal procedimento, alegando que não há profissional disponível.

A família, juntamente com a equipe do CRAS, requereu o tratamento
fisioterápico na Clínica de Fisioterapia do UNIFOR- CLINFOR, mas o
transporte para locomoção da paciente é de responsabilidade da família. Em
entrevista realizada a Antônio, este informou que não
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poderá apoiar a irmã com o transporte, com isto foi requerido à Secretaria
Municipal de Saúde ambulância para locomoção de Rita, mas em contratos
realizados com o coordenador de transporte da referida Secretaria, nenhuma
automóvel havia sido liberado.

No dia 05 de setembro do corrente ano, o CREAS recebeu uma denúncia de
que KÁTIA estaria agredindo fisicamente sua mãe, negligenciando suas
refeições e deixando-a em situação de abandono. Frente a esta denúncia,
Kássia foi notificada para comparecer no CREAS para atendimento social.
Kássia foi advertida sobre sua atitude para com a mãe, e orientada a
procurar apoio psicológico. Neste dia a usuária se queixou que está muito
cansada e com dificuldades de cuidar da mãe, sozinha. Questionada se o tio
Antonio a ajuda, a referida relatou que ele a ajuda financeiramente, mas
como trabalha o dia todo, ele vai a sua casa apenas num período pequeno
da tarde.

No dia 30 de setembro o CREAS recebeu duas denúncias que consistiriam
de que Rita estaria em situação de abandono.

A equipe do CREAS, juntamente com a equipe do CRAS, realizou visita
domiciliar na residência de Rita. Observou-se que a usuária não estava
abandonada, pois sua filha Kássia encontrava-se no domicílio.

Diante da gravidade da denúncia, Kássia relatou que policiais militares foram
até a sua residência para verificar a situação da sua mãe, a referida também
relatou que isso acontecera, pois sua mãe grita o dia todo que está com fome
e sede quanto não está em casa. Segundo Kássia sua mãe age desta forma
para não ficar sozinha em casa. E que devido a esta ação de sua mãe os
vizinhos a denunciaram. Neste dia Kássia foi orientada a pedir apoio aos
vizinhos que possui mais confiança quando necessitar sair de casa.

Sobre as sessões de fisioterapia Kássia pediu apoio ao CREAS e CRAS para
que se mãe volte a se locomover e ser uma pessoa independente.

Antônio compareceu na sede do CREAS no dia 06 de outubro e relatou
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que não pode receber sua irmã, se por acaso Kássia a abandonar. Sobre os
relatos de sua sobrinha, de que Rita estaria gritando e pedindo alimentos
para os vizinhos, o referido asseverou que a irmã possui este
comportamento, por se sentir muito sozinha e que também é uma pessoa
difícil de conviver.

Diante dos relatos acima descritos, encaminho este Relatório social, a fim de
informar-lhes a situação frágil de saúde da Sra. Rita Aparecida Carlos.
Ressalta-se que a usuária necessita da tratamento fisioterápico em medida
de extrema urgência, mas no momento a Secretaria Municipal de Saúde não
pode oferecer o serviço de profissional de fisioterapia e a família encontra-se
em situação de vulnerabilidade social e não possui condições financeiras
para custear este tratamento." (fls. 24/26)

      O relatório está acompanhado de receituário médico do SUS confirmando
que a paciente é portadora de HAS, depressão e etilismo; e sofre, ainda, com
um quadro de sepse com foco urinário e doença hepática (fls. 27/29).

      Há, também, relatório no mesmo sentido da Enfermeira da equipe de
saúde da Família do Rosário (fls. 37) e relatório fisioterapêutico do SUS (fls.
36).

      Em 2015 foi realizado novo relatório social, ocasião em que foi
constatado que KÁSSIA havia abandonado a mãe (fls. 51). Na ocasião
chegou-se à conclusão de que "...uma internação seria a melhor saída, até
se fazer contato com alguém da família. Assim, houve o contato com o Corpo
de Bombeiros, com o objetivo de que os paramédicos da corporação
pudessem avaliar sua situação médica e tentar convencê-la a passar por
uma avaliação no PAM, mas infelizmente sem sucesso". (fls. 51/52)

      A Assistente Social informa ainda que:
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"Desse modo, foi procurado o Ministério Público com o objetivo de expor os
fatos e pedir providências, sendo ajuizada a ação e expedido alvará judicial,
através de liminar, para que Rita fosse encaminhada para avaliação e
tratamento médico.

Em atendimento realizado com Antônio, irmão de Rita, no dia 13 de abril, ele
informou que tinha ido visitar a irmã no PAM, inclusive se emocionou ao falar
sobre o estado de saúde dela, mas relatou que NÃO irá se responsabilizar
pelos cuidados com ela, por não possuir situação financeira nem
psicológica."

 	Já segundo o relatório psicossocial de fls. 54/56:

"Rita encontra-se hospitalizada no Hospital São Luiz (...) desde o dia 14 de
abril do corrente ano. De acordo com o laudo médico (anexo) a usuária
apresenta atrofia de membros devido a polineuropatia (explicações sobre
quadro clínico anexo), sendo ex-etilista.

Em entrevista Greicielly Ribeiro Couto, assistente social da citada instituição
de saúde, relatou que o quadro clínico de Rita está relacionado a
complicações pelo uso e abuso da bebida alcóolica. Greicielly relatou ainda
que Adão Vitalino da Silva, companheiro de Rita, tem permanecido com esta
constantemente nas dependências do Hospital. No que se refere à filha de
Rita, Kássia Aparecida Carlos de Souza, 20 anos, a profissional afirmou que
houve diversas denúncias de maus tratos e negligências perpetrados por ela
contra a mãe em internações passadas de Rita. Afirmou, ainda, que
atualmente os familiares não souberam informar a localização de Kássia,
mas acredita que esta não se responsabilizaria pelos cuidados à mãe.

Também procedeu contato com Adão. (...) Questionado sobre a
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possibilidade de auxiliar nos contatos prestados à usuária, Adão asseverou
que dispõe de tempo no período noturno, vez que exerce atividade laboral
como auxiliar de pedreiro no decorrer do dia. Todavia, em entrevista
realizada com Eliana Rezende, coordenadora do CRAS até o ano de 2014 e
atual técnica em psicologia do CREAS Adão é alcoolista, o que
impossibil itaria tais cuidados.

(...)

No que tange às responsabilidades da Secretaria Municipal de Saúde,
recomenda-se que o citado órgão seja notificado a prestar os cuidados
necessários para a promoção da saúde de Rita, inclusive com o
acompanhamento semanal e domiciliar da usuária pelos profissionais da
Unidade Básica de Saúde-UBS do bairro em que Rita reside." (fls.54/57)

      	A paciente teve alta do Hospital em 28/04/2015 (fls. 72).

      	O autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - ajuizou esta ação
cautelar requerendo que o MUNICÍPIO DE FORMIGA e o ESTADO DE
MINAS GERAIS providenciem o acolhimento de RITA APARECIDA CARLOS
em instituição de longa permanência, podendo ser "...na própria 'casa lar'
local ou em entidade com recursos de atendimento e necessários a suas
atuais condições de saúde física e mental e sócio-familiares, conveniada ou
mantida pelo MUNICÍPIO DE FORMIGA ou Estado de Minas Gerais,
determinando-se aos aludidos órgão públicos sejam promovidas, desde logo,
o empreendimento imediato das medidas protetivas destinadas ao
afastamento da situação de risco e/ou perigo que se encontrava a paciente,
com o resguardo e proteção dos direitos, interesses, integridade, saúde e
bem-estar e segurança da pessoa com deficiência por parte dos órgãos
competentes" (fls. 18)

      O J.D. deferiu a liminar e determinou ao Município que "....disponibilize o
acolhimento da deficiente na "Casa Lar" providenciando todos os atos para
que ela seja levada do Hospital para aquele local e mantida lá (transporte,
medicamentos, fraldas...)" (fls. 75v).
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      Contra essa decisão foi interposto agravo, ao qual foi se negou
provimento (fls. 149/162).

      	A liminar foi confirmada pelo Juiz de origem, que determinou aos réus
que:

"Providenciem o acolhimento em instituição de longa permanência de Rita
Aparecida Carlos podendo ser na própria 'Casa Lar' local ou em entidade
com recursos de atendimento adequados e necessários às suas atuações
condições de saúde física e mental e sócio-familiar, conveniada ou mantida
pelo Município de Formiga ou Estado de Minas Gerais, determinando-se aos
aludidos órgãos públicos sejam promovidas, desde logo, o empreendimento
imediato das medidas protetivas destinadas ao afastamento da situação de
risco e/ou perigo em que se encontrava a paciente."

      	Tendo em vista os fatos arrolados - e a situação de extrema precariedade
da vida da paciente - em situação social de abandono, não vejo como - ao
exame do pedido formulado - qualificar de "ultra petita" a r. sentença, que
dispôs, diante da situação, de modo absolutamente adequado.

      	Não se cuida de comando genérico; pelo contrário, é específico e
perfeitamente possível de ser cumprido. Não se trata, é bom repetir, de
"internação involuntária" em estabelecimento de atenção psiquiátrica. Cuida-
se de "asilo", ou, na linguagem politicamente correta dos tempos atuais, de
"internação em instituição de longa permanência".

      Há precedentes desta Casa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. MEDIDA
DE PROTEÇÃO. MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. DOENÇA MENTAL. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO
DE LONGA PERMANÊNCIA. RELATÓRIO SOCIAL DECLARANDO A
NECESSIDADE DA INSTITUCIONALIZAÇÃO, POR TOTAL NEGLIGÊNCIA
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NOS CUIDADOS DO ASSISTIDO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.

Admite-se a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando a
matéria em litígio versa, principalmente, a respeito de direito e garantias
fundamentais do cidadão, desde que evidenciados os requisitos da medida
de urgência.

Com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e
do direito à saúde, há que se garantir a proteção daquele que é acometido
por doença que o incapacite para a prática das atividades diárias. Nesse
passo, deve-se garantir a disponibilização dos recursos necessários à
sobrevivência do paciente com a maior dignidade possível, imediatamente,
sobretudo diante da comprovada negligência em seu ambiente
familiar.(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0261.15.008163-4/001 -
COMARCA DE FORMIGA - AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE FORMIGA -
AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS -
INTERESSADO(A)S: CLEISON LUIS DE FARIA, ESTADO DE MINAS
GERAIS -  1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em <NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO>- Rel. DES. ARMANDO FREIRE - v.u.-
j.02/08/2016)

      	A vulnerabilidade social da paciente justifica a medida.

      	Com o Relator, também rejeito a preliminar e nego provimento ao
recurso.

              SÚMULA: "REJEITARAM A PRELIMINAR E, NA REMESSA
NECESSÁRIA CONFIRMARAM A SENTENÇA, COM DESPROVIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO"
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