PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
SÃO SEBASTIÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO – SP

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com
fulcro nos artigos 127, 129 e 196 da Constituição Federal; art.
4º e seguintes da Lei 10.216/2001 e dispositivos da Lei 7.347/85,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar
AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR, em face do
MUNICÍPIO

DE

SÃO

SEBASTIÃO

e

OTAVIO

PEREIRA

DA

CONCEIÇÃO,

portador do documento RG nº 14.544.681-5, CPF/MF nº 029.027.80826, residente e domiciliado à Rua Guaecá, altura do nº 100,
situada em uma encosta de um morro, Barequeçaba, nesta cidade e
Vomarca de São Sebastião, pelos fatos e fundamentos a seguir
expostos.
I – DOS FATOS
Por força de encaminhamento de possível situação de
risco vivenciada por Otávio Pereira da Conceição, constatado
durante a tramitação dos autos do processo judicial nº 100217452.2020.8.26.0587, instaurou-se nesta Promotoria de Justiça o
procedimento nº 38.0677.0000161/2021-2.
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A
relatórios

Secretaria

médicos

e

de

Saúde

social

encaminhou

confeccionados

cópias
após

dos

visitas

realizadas ao sr. Otávio, no bairro de Barequeçaba, sugerindo a
sua internação compulsória em hospital psiquiátrico (fls. 03 –
doc. 3104727)
No relatório médico consta a descrição de que o
paciente seria portador de transtorno mental, em situação de
extrema

vulnerabilidade,

sem

aceitação

de

qualquer

tipo

de

tratamento ambulatorial, como se vê no trecho em destaque:
”(...) Apresenta-se totalmente sem vestuário, sem
nenhuma

higiene

pessoal,

confuso,

hostil,

com

delírios de grandeza e auto referência, provável
quadro alucinatório associado, acrítico, consciente
na

escala

sono-vigília

e inconsciente

na escala

reflexiva, sem atenção ao contato e com inquietude
psicomotora constante.
(...) Considerando que o Examinando é portador de
Doença Mental, grave, crônica e irreversível. Que
esta doença sem tratamento torna o indivíduo incapaz
de entender e/ou determinar-se frente a seus atos.
Que

o

mesmo

vive

em

condições

de

extrema

precariedade. Entendemos que este sofre grave risco
a sua integridade física e a de terceiros, sendo
necessário uma intervenção com agilidade.
Proponho uma intervenção em hospital especializado
em Psiquiatria urgente, de forma compulsória, pois
não percebo vontade do interessado em aceitar, por
prazo a ser determinado pelo médico assistente da
Instituição

receptora,

retomar

seus

vínculos
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familiares

caso

ainda

existam,

para

em

seguida

seguir tratamento ambulatorial no CAPS I local, de
forma intensiva no início” (fls. 05 – doc. 3104727).
No
verificou-se

relatório
a

situação

elaborado
de

pela

assistente

vulnerabilidade

de

social,

Otávio,

que

estaria agressivo, conforme consta abaixo em destaque:
“(...) Ocorre que, ao perceber a nossa presença, Sr.
Otávio começou a gritar e a proferir xingamentos em
tom ameaçador, sendo assim, não obtivemos êxito em
nossa tentativa de aborda-lo.
Um morador local passava no momento e nos informou
que o paciente é pessoa agressiva, que a vizinhança
tem medo do mesmo e evita se aproximar, pois atira
pedras e também tem o hábito de riscar os carros que
estão parados na rua – geralmente de banhistas que
acessam a praia” (fls. 06 – doc. 3104727)
A equipe do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
recebeu os relatórios do médico Marcos Salvador e da assistente
social Rayoni R. Silva Pereira Salgado, indicando a necessidade
de

internação

compulsória

do

requerido

em

instituição

especializada em tratamento psiquiátrico.
Conforme o relatório médico, o requerido é portador
de doença mental grave e crônica e irreversível, conhecida como
esquizofrenia paranoide – CID X F 20 e já teria passado por
atendimento no CAPS I local, sob os cuidados do dr. Marcos e de
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outros profissionais médicos, apresentando resultado positivo,
mas teria abandonado o tratamento de forma espontânea.
Assim, o requerido necessita de cuidados urgentes e
vem colocando em risco sua integridade física e a de terceiros,
se

recusando

ao

tratamento

prescrito,

sendo

necessária

a

imediata intervenção judicial para assegurar sua internação em
estabelecimento adequado.
II – DA LIMINAR
A atuação do Ministério Público se legitima para
garantir a preservação de direitos indisponíveis, ligados à
saúde, à integridade física, psicológica e à segurança não só
do requerido, mas também de seus familiares, nos termos do art.
5º e 196 da Constituição Federal.

O

requerido

tem

seu

direito

resguardado

pelo

disposto no art. 796 e seguintes do Código de Processo Civil,
que confere amplos poderes ao juízo, necessários à proteção do
direito indisponível em foco.
O fumus boni iuris e o periculum in mora para a
concessão da liminar estão devidamente preenchidos.
Dispõe a Lei nº 10.216/2011:
Art .

3o

É

re spo ns abi li dad e

des env ol vim en to
ass ist ên cia

da

p olí ti ca

de

do
s aúd e

E sta do

o

me nt al,

a

e a p rom oç ão d e aç õe s de s aúd e a os

por tad or es d e tr an sto rn os m en tai s , c om a dev id a
par tic ip açã o

da

s oc ied ad e

e

da

fam íli a,

a

q ua l
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ser á pr est ad a em e st abe le cim en to d e saú de m en tal ,
ass im e nte nd ida s a s in sti tu içõ es ou un id ade s q ue
ofe reç am ass is tên ci a em saú de ao s po rta do res de
tra nst or nos m ent ai s.
Art .

4o

A

in te rna çã o,

em

qu a lqu er

de

su as

mod ali da des , só se rá i ndi ca da q ua ndo o s r ecu rs os
ext ra- ho spi ta lar es se m os tra re m i nsu fic ie nte s.
Art .

6o

A

rea liz ad a

i nte rn açã o
me dia nt e

p siq ui átr ic a

lau do

m édi co

so men te

ser á

cir cun st anc ia do

que ca ra cte ri ze os se us m oti vo s .
Par ágr af o

úni co .

S ão

c ons id era do s

os

seg ui nte s

tip os de in te rna çã o p si qu iát ri ca:
I - int er naç ão v olu nt ári a: a qu ela qu e se d á co m o
con sen ti men to do u suá ri o;
II
sem

-

in te rna çã o
o

i nvo lu ntá ri a:

co ns ent im ent o

do

aq uel a

us uár io

e

a

q ue

se

dá

ped id o

de

ter cei ro ; e
III - int er naç ão co mp uls ór ia: a qu ela de te rmi na da
pel a J us tiç a. (g ri fam os )

Há nos autos elementos suficientes a demonstrar a
necessidade de internação do requerido, assim como o iminente
risco a integridade física de seus familiares e à própria,
ocasião em que se deve proceder, primeiramente, à internação e
em posterior a elaboração do laudo médico com o diagnóstico
correto da enfermidade psiquiátrica, o qual será juntado aos
autos no momento oportuno.
Assim,

resta

caracterizada

a

plausibilidade

do

direito pela documentação da Secretaria Municipal de Saúde e
pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano.
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O

perigo

da

demora

é

evidenciado

pelo

estado

psicológico de Otavio, colocando em risco a incolumidade física
não só de sua família e da comunidade onde vive, como também a
própria.
III – DO DIREITO
Dispõe

o

art.

196

da

Constituição

da

República

Federativa do Brasil que “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”.
Com efeito, a Constituição Federal determina que a
saúde é direito de todos e dever do Estado em sentido amplo. Os
serviços públicos de saúde foram estruturados em um sistema único
e por ele são responsáveis, de forma solidária, todos os entes
federativos (art. 23, inciso II, c.c o artigo 198 da Constituição
Federal).
Nesse sentido, é claro o artigo 23, inciso II, da
Lei maior ao dispor que “É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II – cuidar da
saúde e assistência pública (...).”
Esta
qualquer

previsão

discussão

sobre

constitucional
a

repartição

impede,
de

de

per

atribuições

si,
e

competências nesta seara e assegura a efetividade do direito
fundamental à saúde. A respeito do tema, veja-se a paradigmática
decisão:
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“EM ENT A:

APE LA ÇÃO

C ÍV EL.

ESP ECI FI CAD O.

IN TE RNA ÇÃ O

DE

ME NT AL.

D OE NTE

D IR EI TO

PÚ BLI CO

HOS PI TA LAR
A ÇÃO

N ÃO

CO MP ULS ÓR IA

C IVI L

P ÚBL IC A.

LEG ITI MI DAD E ATI VA DO MI NI STÉ RI O PÚB LIC O. PE SS OA
INT ERD IT ADA ,
IND ICA ÇÃ O
UNI DAD E

C ARE NT E

MÉD IC A

DE

DE

R EC URS O S

T RAT AM ENT O

PS IQU IÁ TRI CA .

FIN AN CEI RO S.
HO SP ITA LA R

P RE VAL ÊN C IA

DO

EM

DI RE ITO

CON STI TU CIO NA L À VI DA E À SA ÚDE . R ESP ONS AB ILI DA DE
SOL IDÁ RI A

D OS

EFE TIV AÇ ÃO

DE

EN TES

DE

P RE STA ÇÕ ES

D IR EI TO

PÚB LI CO

NA

NA

DA

P OS ITI VAS

ÁRE A

SAÚ DE P ÚB LIC A. I NT ERN AÇ ÃO P EL O S US. NA A USÊ NC IA
DE V AGA JU NT O À R ED E PÚ BL ICA IM P ÕE - SE O CU ST EIO
DE LE ITO N A RED E HOS PI TAL AR P RIV A DA. S ENT EN ÇA DE
PRO CED ÊN CIA
CON FIR MA ÇÃO .
(Ap ela çã o

DA

AÇ ÃO

APE LA ÇÃO

Cív el

Nº

A

M ER ECE R

DE SP ROV ID A .

7 00 265 01 882 ,

PO R

I NTE GR AL
MAI OR IA”

Se gu nda

C âma ra

Cív el, Tr ib una l d e J us tiç a d o R S, R el ato r: Mi gue l
Âng elo

da

S il va,

Ju lga do

em

1 2/ 08/ 20 09) .”

(gr ifa mo s)

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal que cabe ao Poder Público, em “qualquer
que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira”, a obrigação de garantir, aos
cidadãos, acesso universal e igualitário às ações e serviços de
saúde.1

1

Recurso Extraordinário nº 241.630-2/RS – Rel. Min. Celso de Mello –

Diário da Justiça, Seção 1, 3 abril de 2001, p. 49.
Página 7 de 11
Praça Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, s/nº - Centro - CEP 11608-555 –
SÃO SEBASTIÃO/SP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JANINE RODRIGUES DE SOUSA BALDOMERO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/07/2021 às 19:46 , sob o número 10019577220218260587.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001957-72.2021.8.26.0587 e código B265BA5.

fls. 7

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
SÃO SEBASTIÃO

Destarte, os documentos juntados aos autos provam a
doença grave que acomete o paciente, necessitando de tratamento
em clínica psiquiátrica especializada.
Como

cediço,

a

Portaria

n.º

2391/GM,

de

26

de

dezembro de 2002, do Ministério da Saúde, prevê que “a internação
psiquiátrica somente deverá ocorrer após todas as tentativas de
utilização das demais possibilidades terapêuticas e esgotados
todos

os

recursos

extra-hospitalares

disponíveis

na

rede

assistencial, com a menor duração temporal possível”. Dessa
forma, tendo em vista a recusa do paciente em se submeter ao
tratamento adequado, não fazendo uso da medicação necessária,
verifica-se

que

sua

internação

é

a

medida

indispensável

e

necessária para o tratamento de saúde.
Evidente, assim, o direito do paciente ao tratamento
adequado e indispensável à sua sobrevivência digna, de modo a
possibilitar o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica
dispositivo

e

médico-hospitalar,

constitucional

que

lhe

garantido
conferiu

no

aludido

direito público

subjetivo à saúde, de natureza indisponível.
Nesse sentido a jurisprudência Eg. Superior Tribunal
de Justiça:
HABEAS CORPUS - AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA

-

COMPETÊNCIA

DAS

TURMAS

DA

SEGUNDA SEÇÃO – VERIFICAÇÃO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POSSIBILIDADE

-

NECESSIDADE

DE

PARECER

MÉDICO

E

FUNDAMENTAÇÃO NA LEI 10.216/2001 - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE
- EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRAHOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM
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HIPÓTESES

–

EXCEPCIONAIS

INEXISTÊNCIA

DE

CRIME

EXAME

IMPLICAM

DE

PERICULOSIDADE

DILAÇÃO

PROBATÓRIA

VEDAÇÃO PELA VIA DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO -

E
-

HABEAS

CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO PARA
DENEGAR A ORDEM.
I

-

A

questão

internação

jurídica

compulsória,

relativa
no

à

âmbito

possibilidade

da

Ação

Civil

de
de

Interdição, submete-se a julgamento perante os órgãos
fracionários da Segunda Seção desta a. Corte;
II

-

A

internação

compulsória,

qualquer

que

seja

o

estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre
que possível, evitada e somente empregada como último
recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da
própria sociedade.
III

-

São

modalidades

de

internação

psiquiátrica:

a

voluntária, que é aquela que se dá a pedido ou com o
consentimento do paciente (mediante declaração assinada
no momento da internação); a involuntária, que é a que
se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de
terceiro;

e,

por

fim,

a

internação

compulsória,

determinada por ordem judicial.
IV

-

Não

há

constrangimento

ilegal

na

imposição

de

internação compulsória, no âmbito da Ação de Interdição,
desde que baseada em parecer médico e fundamentada na Lei
10.216/2001. Observância, na espécie.
V - O art. 4º da Lei nº 10.216/2001, fruto de uma
concepção humanística, traduz modificação na forma de
tratamento daqueles que são acometidos de transtornos
mentais, evitando-se que se entregue, de plano, aquele,
já doente, ao sistema de saúde mental.
VI - Todavia, a ressalva da parte final do art. 4º da Lei
nº 10.216/2001, dispensa a aplicação dos recursos extrahospitalares

se

houver

demonstração

efetiva

da
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insuficiência

de

tais

medidas.

Hipótese

dos

autos,

ocorrência de agressividade excessiva do paciente.
VII - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação
probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova.
VIII - Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário
conhecido para denegar a ordem. (STJ HC 130155 / SP,
Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe 14/05/2010 –
grifamos)

Não há como postergar, portanto, a tutela pleiteada,
diante

da

gravidade

dos

fatos,

da

urgência

da

providência

requerida e da relevância dos motivos apresentados.
Não

se

cuida

de

indevida

ingerência

do

Poder

Judiciário, em desrespeito à regra de repartição dos poderes
republicanos (CF, art. 2°), mas de assegurar tutela devida ao
cidadão, em consonância com a norma do art. 196, da Constituição
da República.
IV – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer:
a) A concessão da liminar inaudita altera parte, a
fim

de

se

determinar

que

o

ente

público

municipal,

ora

réu, disponibilize vaga para a internação psiquiátrica de OTAVIO
PEREIRA DA CONCEIÇÃO, no prazo de 72 horas, sob pena de multadiária, que se sugere em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo
a

instituição

psiquiátrica apresentar o

laudo

médico

circunstanciado em 10 dias após a internação;
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PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
SÃO SEBASTIÃO

b) A citação dos réus, para, se quiserem, contestar
a presente ação, sob pena de sofrer os efeitos da revelia
(constando expressamente do respectivo mandado a advertência
prevista pelo art. 285 do CPC);
c)

Seja

tornada

definitiva

a

liminar

requerida,

julgando-se procedente o pedido, condenando-se o réu à obrigação
de

fazer nos

termos acima formulados,

com

a

internação

do

paciente, além das custas e despesas processuais.
Protesta por provar os fatos por todos os meios de
prova admitidos. Dá-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais)
para efeito de alçada.
Termos em que, pede deferimento,

São Sebastião, 1 de julho de 2021.

JANINE RODRIGUES DE SOUSA BALDOMERO
2ª Promotora de Justiça de São Sebastião
Fernanda Veloso Zakka
Analista Jurídico
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DECISÃO
Processo

1001957-72.2021.8.26.0587

Digital nº:
Classe Assunto

Procedimento Comum Cível - Tratamento médicohospitalar

Requerente:
Requerido:

Ministério Público do Estado de São Paulo
Otavio Pereira da Conceição e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guilherme Kirschner

Vistos.
Cuida-se de Ação de Internação Compulsória, com pedido de tutela de urgência, por
meio da qual Ministério Público do Estado requer a concessão de medida liminar para que o
Município de São Sebastião realize a internação de Otavio Pereira da Conceição, nascido em
15/08/1961, para tratamento psiquiátrico de esquizofrenia.

De acordo com a inicial, trata-se de pessoa vivendo em condições sub-humanas e,
apesar dos acompanhamentos feitos pelo CAPS, vem apresentando comprometimento psiquiátrico
grave, havendo laudo médico indicando a necessidade de sua internação para tratamento.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
A probabilidade do direito se encontra demonstrada pelos documentos de fls. 14/17,
consistente em laudo médico, a comprovar a situação de risco de Otavio e a necessidade de
internação para estabilização do quadro apresentado.
O risco de dano reside decorre da própria natureza do pedido e pela situação de vida
de Otavio, relatada pela Secretaria de Saúde.
Diante do exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar a internação
compulsória de O.P.C., disponibilizando vaga para internação em clínica especializada para
tratamento psiquiátrico ou, no caso de inexistência de vaga na rede pública, custeie a internação
em estabelecimento particular no prazo de 72 horas, sob pena de multa-diária de R$ 500,00, até o
limite de R$ 20.000,00.
A internação deverá observar estritamente a orientação médica, inclusive no que diz
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fls. 21

respeito a eventual alta, sem necessidade de intervenção judicial, devendo a Secretaria Municipal
de Saúde de São Sebastião providenciar o necessário para internação e acompanhamento de
Otavio, em clínica próxima ao Município e, em caso de local distante, providenciar o transporte
gratuito do(s) responsáveis legais.
Com o cumprimento do mandado, no prazo de 48 horas deverá o Município informar
os dados da Clínica, expedindo-se, em seguida, Guia de Internação de Paciente Judiciário, nos
termos do Provimento CG 28/2015.
Uma via da Guia
saúdemental@saúde.sp.gov.br.

deverá

ser

enviada

para

o

endereço

eletrônico

O sistema municipa de saúde e assistencia social deverá acompanhar o caso,
enviando-se relatório sempre que requisitado.
Cite-se e intime-se os requeridos por mandado, expedindo-se o necessário.
Com a juntada da contestação ou decorrido o prazo, manifeste-se o Ministério Público
e, após, tornem conclusos.

Intime-se.
Sao Sebastiao, 16 de julho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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