
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 0000051-32.2014.815.0000
Origem : 3ª Vara da Comarca de Sousa
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Ministério Público Estadual
Agravado : José Gurjão Filho

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE
INTERNAÇÃO  COMPULSÓRIA.  USUÁRIO  DE
DROGAS.  TUTELA  ANTECIPADA  INDEFERIDA
PELO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  IRRESIGNAÇÃO  DO
PARQUET.  REQUISITOS DO ART.  273,  DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PRESSUPOSTOS
PREENCHIDOS.  LIMIAR  DEFERIDA  NESTA
INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
PRESENÇA  DOS  REQUISITOS  AUTORIZADORES
PARA A SUA CONCESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART.
273,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  REFORMA
DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.

-  De  acordo  com  o  art.  273,  caput, do  Código  de
Processo  Civil,  para  a  concessão  da  antecipação  de
tutela  devem  concorrer  os  seguintes  requisitos:
presença de prova inequívoca, fundado receio de dano
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irreparável  ou  de  difícil  reparação  e,  presentes  os
pressupostos  citados,  não  há  como não  reconhecer  o
direito à antecipação dos efeitos da tutela.

- Diante da existência de elementos fáticos e jurídicos
capazes  de  ratificar  os  fundamentos  das  razões
recursais,  o  provimento  do  agravo  é  medida  que  se
impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de

Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Trata-se de  AGRAVO DE INSTRUMENTO, fls. 02/10,
com  pedido  de  liminar,  interposto  pelo  Ministério  Público  de  Estado  da  Paraíba,
contra  decisão proferida  pelo  Juiz  de  Direito  plantonista  da  Comarca  de  Sousa,  fls.
11/13, que, nos autos do Pedido de Internação Compulsória ajuizada em face de José
Gurjão Filho, deixou de conceder a tutela antecipada, nos seguintes termos:

Nessa  esteira,  mesmo  antes  de  entrar  no  mérito  da
eficácia da internação compulsória, tenho que o pedido
não possui os requisitos necessários para ser deferido,
quais sejam, se mostrar com último recurso à reinserção
do internado, vez que não houve, sequer, comprovação
de aplicação dos recursos extra-hospitalares. (…).

Em suas  razões,  sustenta,  em síntese,  o  recorrente,  a
impropriedade  do  decisum,  pugnando,  liminarmente,  pela  concessão  da  tutela
antecipada, objetivando a autorização da internação compulsória do agravado - por ser
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portador de grave distúrbio mental decorrente do consumo de drogas (crack), sofrendo
da moléstia “Esquizofrenia - CID F20”. Alega, outrossim, a necessidade da internação,
em razão do perigo que está causando a si próprio e a sua família “ameaçando sua
genitora  idosa  (LÚCIA MARIA  BRAGA GURJÃO),  vendendo  todos  os  bens  que
guarnecem o lar desta e tentando invadir o seu salão de beleza”, fl. 41.

Liminar deferida, fls. 81/85.

Informações prestadas pelo Magistrado a quo, fl. 95.

Contrarrazões  não ofertadas  pelo agravado,  conforme
certidão de fl. 145.

A Procuradoria de Justiça, fls. 139/142, em parecer da
lavra da Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, opinou pelo provimento do agravo.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  Ministério Público do Estado da Paraíba ingressou
com  Pedido  de  Internação  Compulsória, em  desfavor  de  José  Gurjão  Filho,  ora
agravado, aduzindo em seu petitório inicial, em síntese, a necessidade de sua internação
compulsória, em razão de se encontrar causando perigo a si próprio e a sua família, por
ser portador de grave distúrbio mental decorrente do consumo de drogas, qual seja,
“crack”. Contudo, nada obstante a indicação, pelo médico que lhe assiste, conforme se
observa à fl. 38, negou-se a autorização necessária, fls. 11/13.

Inconformado, o recorrente intentou o presente agravo,
no qual formulou pedido de deferimento da tutela antecipada.
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Nos termos do art. 273, do Código de Processo Civil, o
deferimento da tutela de emergência está vinculado à demonstração dos pressupostos
próprios a este tipo de provimento, quais sejam: verossimilhança de suas alegações, fundado
receio de dano irreparável e caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu.

Examinando  o  dispositivo  inserto  no  art.  273,  do
mencionado diploma legal,  impende dele extrair  que,  embora o predicado “poderá”
indique faculdade e discricionariedade do Juiz, na verdade constitui obrigação, sendo
dever do Magistrado conceder a tutela antecipatória, desde que preenchidos os seus
pressupostos, não sendo lícito concedê-la ou negá-la pura e simplesmente. 

Humberto Theodoro Júnior, assim se posiciona sobre o
tema: 

O texto  do  dispositivo  legal  em questão  prevê  que  a
tutela  antecipada,  que poderá  ser  total  ou parcial  em
relação  aos  efeitos  do  pedido  formulado  na  inicial,
dependerá dos seguintes requisitos: a) requerimento da
parte;  b)  produção  de  prova  inequívoca  dos  fatos
arrolados na inicial; c) convencimento do juiz em torno
da verossimilhança  da  alegação  da  parte;  d)  fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou e)
caracterização  de  abuso  de  direito  de  defesa  ou
manifesto  propósito  protelatório  do  réu;  e  f)
possibilidade de reverter a medida antecipada,  caso o
resultado da ação venha a ser contrário à pretensão da
parte que requereu a antecipação satisfativa. (In.  Curso
de Direito Processual Civil. Vol. I. 39ª ed. Forense: Rio
de Janeiro. 2003. Pág. 333).
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Com efeito, a Lei nº 10.216/2001, a qual dispõe sobre a
proteção  e  os  direitos  das  pessoas  portadoras  de  transtornos  mentais  "de  qualquer
natureza"  (art.  2º),  prescreve  que  "a  internação  psiquiátrica  somente  será  realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos" (art. 6º) e que
"a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes" (art.4º).

Analisando atentamente os autos, possível verificar que
o agravado já foi submetido a outros tratamentos menos invasivos, tendo sido inclusive
internado, voluntariamente, conforme documento de fls. 28/37, sem êxito, contudo.

Então,  diante  do  atestado  assinado  por  profissional
qualificado e conhecedor do quadro clínico do paciente, que solicita a sua internação
compulsória,  urgente,  como  única  forma  para  o  controle  do  seu  quadro
neuropsiquiátrico,  tendo  em  vista  se  encontrar  “atualmente  em  surto  grave  –
descompensado”, fl. 38, a negativa do procedimento implica em ofensa aos princípios
legais que regulam a matéria.

A propósito,  calha  transcrever  trecho  do  parecer  do
parquet, de fl. 141:

Nesse  sentido,  examinando  as  peças  que  formam  o
presente instrumento, verifica-se a verossimilhança das
alegações do Agravante,  porquanto existam nos autos
elementos  suficientes  a  evidenciar  as  alegadas
necessidade  e  urgência  no  respectivo  procedimento
pretendido.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,  em caso
similar:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INTERNAÇÃO DE
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DEPENDENTE  QUÍMICO.  USUÁRIO  DE  DROGAS.
LEI  10.216/2001.  LAUDO  MÉDICO.  URGÊNCIA
COMPROVADA.  TUTELA  ANTECIPADA.
REQUISITOS PRESENTES. 
Segundo os requisitos traçados pela Lei nº 10.216/2001,
a    internação    psiquiátrica  de  dependente  químico  
somente  será  realizada  mediante  laudo  médico  que
caracterize  os  seus  motivos  e  desde  que  os  recursos
extra-hospitalares tenham se mostrado insuficientes. 
Presentes os requisitos necessários para a concessão da
tutela antecipada, mantêm-se a decisão que determinou
a  manutenção  da    internação  compulsória   de  
dependente  químico em clínica  especializada.  (TJMG,
AI  nº  1.0686.13.008920-0/001,  Rel.  Des.  Fernando
Caldeira Brant, Julgado em 12/12/2013) - sublinhei.  

Por outro quadrante, pelo menos nessa fase de cognição
sumária, indiscutível o prejuízo que está sendo causado a sua genitora, em razão de
estarem  sendo  subtraídos  pelo  seu  filho,  juntamente  com  outros  amigos  viciados,
objetos de sua residência, conforme Boletim de Ocorrência, fl. 23.
 

Por  fim,  não  há  se  falar  em  possibilidade  de  dano
irreparável ao agravado. De outra banda, a não-realização da internação pode acarretar
sérias  complicações  de  saúde  para  o  recorrido,  configurando  o  perigo  de  demora
inverso, de maior densidade.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
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Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  os  Desembargadores  Gustavo  Leite
Urquiza  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                 Relator
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