
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SÃO BENTO 

Rua Dr. Francisco de Paula Saldanha, n.° 508, Centro (próximo ao Supermercado Queiroz) 

CEP - 58.86-000 telefone n. (83) 3444-2027 

Ofício n° 0371/2019/Promotoria de Justiça de São Bento/PB 

São Bento, 18 de Setembro de 2019. 

A Sua Senhoria 

Secretário(a) de Saúde do Município de São Bento - PB 

Assunto: Requisição para translado de paciente 

Prezados, 

Cumprimentando-a, REQUISITO a Vossa Senhoria, com 

fundamento nos artigos 129, VI, da Constituição Federal, 26, 1, "b" da Lei n° 8.625/93 e 

com o art. 38, inciso 1, "b" da Lei Complementar Estadual n° 97/2010: 

Que providencie com a máxima urgência o translado do réu 

ZELIO FELIX RAMALHO, para a Clínica Dr. Maia, situado na Cidade de Campina Grande-

PB, com equipe especializada. 

Vale ressaltar que o método utilizado deve ser compreendido 

pela equipe de saúde que se deslocar até aquela unidade, ocasião em que REQUISITA 

urgência no atendimento de saúde. 

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar 

os votos de estima e consideração. 

Cord!,a-lmente, 
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ESTADO DA PARAÍBA 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SÃO BENTO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu Representante in fine 

assinado, no exercício de suas atribuições legais, REQUERER: 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 

Da referida ZELIO FELIX RAMALHO, pelas razões fáticas doravante esposadas: 

Conforme se depreende dos autos, o paciente encontra-se em 

surto psicótico, em local incerto e não sabido, há cerca de uma semana. 

Desta feita, resta induvidosa a necessidade da medida para tratar 

da saúde do citado, buscando a sua efetiva reabilitação, pois o Município de São Bento 

não oferece os serviços públicos necessários para garantir seu pleno desenvolvimento 

mental, espiritual e social, tendo pois, seus direitos fundamentais violados. 

Imprescindível, pois, a reversão desta realidade, cercadora de 

direito básico, por meio da assistência jurídica do Ministério Público, para que lhe seja 

oportunizado o atendimento adequado as suas necessidades, como o tratamento 

especializado para a orientação e acompanhamento psíquico. 

Conforme é cediço, o direito à saúde é garantido a todos e dever 

do estado (Art. 196 da CF), erigindo tal direito a categoria de direito social, fundamental, 

inalienável e indisponível (Art. 6° da CF), é imperioso que tal imposição legal implique em 

consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade. 



O Poder Público municipal, por força constitucional, tem o dever 

de prestar atendimento à saúde, sendo que as ações para garantia desta são de 

relevância pública e prioritária. 

Pois bem, a novel lei atinente a especie, sem seu Art. 6, enumera 

os seguintes tipos de internação psiquiátrica, in verbis: 

Art. 6 ( ... ) 
Parágrafo único: São considerados os seguintes tipos de 

internação psiquiátrico: 
/ - Internação voluntária, com consentimento do usuário; 
II- Internação involuntária, aquela que se dá sem o 

consentimento do usuário e a pedido de terceiro, e 

iii - Internação compulsório, aquela determinada pela 

justiça; 

Diante do exposto, visando resguardar a integridade física e 

psicológica do citado ZELIO FELIX RAMALHO, e com base no fundamento legal exposto e 

circunstancias analisadas, REQUER a internação de urgência na Clinica Dr. Maia, situada 

na Cidade de Campina Grande-PB. 

Faça-se ofício para Secretario de Saúde para disponibilizar 

ambulância e profissional adequado para o translado e transferência do paciente, bem 

como ofício para a clinica de internação com os documentos pessoais do citado e cópia 

da determinação, após o envio, anexe cópia de todos os ofícios recebidos e aguarde-se 

em cartório prazo de 90 dias, após requeremos que seja oficiado a Clínica referida, para 

informar o quadro clínico do mesmo. 

São Bento, 1$'ie setembro de 2019. 

(9WDO LOPES B6SA 
1 

Promotor de Justiça 

(Em Substituição) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
CAPS 1- FRANCISCA GONÇALVES CRUZ 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os fms de direito que Zélio Felix Ramalho, nascido em 18/07/1970, 

RG N°3591805 com diagnóstico em seu prontuário: Cm F 20.9, é usuário deste serviço 

e foi atendido pela primeira vez em 16/10/07, mas há cerca de 1 ano não está frequentando 

o CAPS e sem fazer uso de medicação. Está nas ruas, fazendo uso frequente de álcool, 

higiene totalmente prejudicada, comportamento agressivo e mostrando-se como risco 

para si próprio e para a população. 

Atenciosamente, 

Bento-PB, em 19 de setembro de 2019. 

/ 

Gilber LúIrPsicólogo C1 
Cooyenado PS 1 

S& Be 

Gilberto Lúcio da Silva 

Coordenador do CAPS 

Centro de Atenção Psicossocial - Av. Pedro Eulampio da Silva, n° 240 
CEP: 58865 - 000 São Bento - PB 

caps_sb@hotmail.com  
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VÁLIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONA 	 , 

REGISTRO 	 DATA DE 
GERAL 	3.591.805 	-2 VIA EXPEDIÇÃO 	09/04/2II1h 

NOME 
ZELIO FELIX RAMALHO 

;ÇÃO 
OTAVIO ~IDO RAMALHO 

ESTELITA FELIX 

NAWALDAOE 	 DATA DE NASCfMEI 10 

sÃo BENTO--PB 	 18/07/170 
DOO ORIGEM 

NASC.N.10326 FLS.82 LIV..O 
0FF 

CARTORIO SÃO BENTO PE 

OÂ1j.  I\ 
NO ALFABETIZADO 

LRLIDAD 

ROSANGELA RAMALHO MONTED 
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LR3ca.MONOaASiCO 	 : - 	 - 
C5,EEç.RE5,TCEyRE$DEr..CaEF 	 :-:. -0 
SQttr, 2-227- 1O-5B4 	RefE- 	- -- 
Iddr FCOEEF4E240  

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 083 0196 Acesse: www.energisa.com.br  

Conta referente a 	Apresentação 	Data prevista
leitura 	CPF/ CNPJ/ RANI 

Se' 	C 9 	05109/2019 	07/10/2019 	048.279974-97 

sc Es 

UC (Unidade Consumidora) 	 51208252-7 
Canal de contato 

\100 MENT \0,Cl..A E AGLV Saba rnaa err 
aaaa a-a' brlvac-nabrasd 

Anterior 	Atual 	Constante Consumo Dias 
Data 	Leitura 	Data 	Leitura 	 -- 
o7;:ia 	97E7 	c.ttoa'g 	9393 



MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAIBA 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SÃO BENT0- 113 113 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

Nesta presente data, às 10h40, compareceu nesta Promotoria de Justiça 

Cumulativa de São Bento/PB a sra. ROSELITA RAMALHO SOARES, brasileira, viúva, 

pensionista, portador do RG n° 833.134-SSP/PB, CPF n° 512.962.844-68, residente na Rua 

João Pinto Rodrigues, n° 69, Centro de São Bento/PB, cel. 83 99955 6087, onde passou a 

declarar, em síntese, o seguinte: "Que seu irmão desde a adolescência apresenta problemas 

psiquiátricos; que seu quadro se agravou e o mesmo anda perambulando pelas ruas de São 

Bento; apresenta alterações em seu humor e por vezes tem compartamento agressivo; 

recentemente riscou dois carros na cidade; que teme por sua vida, pois várias vezes foi 

agredido por populares em virtude de seu comportamento; Diante de todo o exposto, é que 

solicita ao Promotor de Justiça , para que, de forma URGENTE, adote as medidas cabíveis a 

fim de que o seu irmão seja internado em estabelecimento adequado. Nada mais, deu-se por 

encerrado o presente termo, que segue assinado. 

São Bento-PB,.17 de Setembro de 2019. 

- 	j 

ROSELITA RAMALHO SOARES 

Declarante 

r 


