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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR EMINENTE 

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO  

URGÊNCIA MÁXIMA 

 

 

 

GEORGE WASHINGTON SILVA 

PLÁCIDO brasileiro, divorciado, Advogado, OAB/MA, 7068,  

inscrito no CPF/MF nº 150.194.703-68, Identidade RG nº 

1.238.727/SSP(PA), com escritório na Rua Simplício Moreira, nº 1356 

– Centro – Imperatriz/MA, CEP: 65.901-490, e FLÁVIO SAMUEL 

SANTOS PINTO, brasileiro, casado, advogado, OAB/MA nº 8497, 

inscrito no CPF/MF nº 851.826.993-87, com escritório profissional na 

Av. Colares Moreira, nº 07, Ed. Planta Tower, sala 607 – Renascença 

– São Luís/MA – Maranhão, CEP nº 65.075-441 , vêm,  com espeque 

no art. 5º, LXVIII, LXXIV, da Constituição Federal,  na  Declaração  

Universal dos  Direitos  Humanos  das Nações Unidas, assinada em 

1948, no art. 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, 

impetrar a presente ordem de: 

 “HABEAS CORPUS” COM PEDIDO DE LIMINAR 
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contra ato ilegal praticado pela 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza MÁRCIA CRISTINA 

COÊLHO CHAVES  em turno de plantão, respondendo pelas Varas 

Criminais da Comarca  da ilha de São Luís/CAPITAL, nos autos do 

processo nº 0004094-37.2020.8.10.0001, pelas razões de fato e 

fundamentos jurídicos a seguir expendidos: 

Em favor da Requerente DAYLIANE 

SANTANA RIBEIRO, brasileira, solteira, Advogada OAB/MA nº 

15.014, inscrita no CPF nº 619.608.533-68, RG nº 413856610110 

(SSP/MA) nascida no dia 25/04/1983,  na cidade de 

IMPERATRIZ/MA, filha de Demétrius Fernandes Ribeiro e  

Donivalda  Santana Ribeiro, residente e domiciliada na Rua Piauí, 

nº 04 – Bairro Nova Imperatriz – esquina com a Rua São João – 

frente ao HOSPITAL DA FACIMP – em Imperatriz/MA, CEP: 

65.907-100, atualmente custodiada ilegalmente na Clínica 

ESTÂNCIA BELAS VISTAS, localizada em São Luis/MA - 

CAPITAL. 

A Requerente esta cerceada de sua 

liberdade deste 05/05/2020, por meio de internação forçada, na 

Clínica Estância Belas Vistas, localizada em São Luís – Capital do 

Maranhão, por ordem e conta dos irmãos mais velhos DAYVISON 

SANTANA RIBEIRO, DAYNITON SANTANA RIBEIRO e da 

mãe DONIVALDA SANTANA RIBEIRO,  os quais  contam com a 

cumplicidade da referida clínica, mediante retribuição 

financeira da internação de valor vultoso. 

I – DOS FATOS 
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Antes de se adentar na narrativa do 

quadro fático propriamente dito e dos fundamentos jurídicos, que 

mais abaixo serão descritos com mais vagar, devemos ter em mente 

que: 

(1) Estar-se a falar de uma MULHER de 

37 anos, advogada militante, cujo único CRIME foi nascer dentro 

de um ambiente familiar desastroso. 

 

(2) A paciente é filha de DEMÉTRIUS 

FERNANDES RIBEIRO e DONIVALDA SANTANA RIBEIRO, 

nascida na cidade de Imperatriz/MA, em 25 de abril de 1983, 

tendo os pais se divorciado em 1995, filha mais nova 

dentre os outros dois irmãos homens: DAYVISON SANTANA 

RIBEIRO de 41 anos e DAYNITON SANTANA RIBEIRO de 39 

anos. 

 

(3) Após o divórcio, o pai mudou-se 

para a cidade de Marabá, no Estado do Pará, tendo construído um 

patrimônio considerável e vultoso, vindo a óbito em  julho de 2017, 

DESSA DATA EM DIANTE, A BRIGA SE ACIRROU POR 

DISPUTA DA HERANÇA e os IRMÃOS – HOMENS – E A 

PRÓPRIA MÃE passaram a molestar a Requerente, com o fito de 

dispor da maior fatia possível do patrimônio, até chegar ao 

absurdo que ora se relata. 

(4) A partir da morte do PAI, as 

desavenças, agressões e insultos verbais e físicos, com o 

desiderato de mutilação psicológica, por parte da MÃE 
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(Donivalda) e dos IRMÃOS (Dayvison e Dayniton) passam a ser 

a tática para impor temor e submissão à 

REQUERENTE. 

 

4.1) Destaca-se que a 

VÍTIMA/REQUERENTE é mãe de duas filhas gêmeas, que também 

moram na entidade familiar – MARINA SANTANA RIBEIRO 

GUIMARÃES e MARIANA SANTANA RIBEIRO GUIMARÃES 

com 11(onze) anos de idade, que por residir na mesma casa 

residencial, presenciaram todos esses fatos criminosos. 

 

(5) É bom destacar que a VÍTIMA não é 

usuária de DROGAS, não FUMA, não ingere bebidas 

ALCOÓLICAS e tem uma vida regrada, sem festas ou noitadas. 

 

REPITA-SE:  

 

 NUNCA USOU DROGAS; 

 NUNCA FOI PROCESSADA JUDICIALMENTE;  

 NUNCA FUMOU;  

 NÃO INGERE BEBIDAS ALCOÓLICAS. 

 NÃO FREQUENTA BARES OU 

ESTABELECIMENTOS SIMILIARES. 
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 NUNCA FOI INTERNADA EM CLÍNICA ALGUMA – 

MUITO MENOS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO 

OU DE PSIQUIATRIA. 

 

(6) INEXISTE, REAFIRMA-SE, 

qualquer processo judicial, administrativo ou de 

INTERDITAÇÃO CIVIL contra a REQUERENTE, ou, ainda, 

PROCESSOS OUTROS DE QUAISQUER NATUREZA. 

(doc. 01 e 02) 

 

 Certidão negativa de ações penais 

(TJ/MA) datada de 10/05/2020 – 

anexa. 

 Certidão negativa de ações penais 

e cíveis (TRF 1ª Região) datada de 

10/05/2020 – anexa. 

 Certidão negativa de ações cíveis 

(TJ/MA) datada de 10/05/2020 – 

anexa. 

 

(7) POR CAUSA DESSAS AGRESSÕES 

EM 2018 A VARA DA MULHER DE IMPERATRIZ CONCEDEU 

MEDIDA PROTETIVA CONTRA O IRMÃO DAYVISON 

SANTANA RIBEIRO de 40 anos de idade e da PRÓPRIA MÃE 

DONIVALDA SANTANA RIBEIRO, cuja representação criminal 

fora feita pelo Delegado do PLANTÃO CENTRAL DA POLÍCIA 

CIVIL DE IMPERATRIZ, naquela ocasião, em 30 de junho de 2018 

(BO anexos) 
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(8) a MEDIDA PROTETIVA foi 

concedida pela Vara da Violência contra a MULHER de 

Imperatriz/MA, no bojo do Processo nº   494-

50.2018.8.10.0042 (2862-2018) – IMPERATRIZ/MA. 

 

(9) Com efeito, a privação da liberdade 

de locomoção, neste caso, está consubstanciada no fato de que a  

REQUERENTE  fora removida, fisicamente,   com o emprego de 

violência física e psicológica,  de seu domicílio em Imperatriz/MA, 

por três homens desconhecidos, por conta e ordem da Mãe e dos 

dois irmãos – (Requeridos), e confinada em um quarto –  na 

ESTÂNCIA BELA VISTA  na cidade de São Luís/MA, estando 

incomunicável, com a retenção à força de seu celular, 

despojada de quaisquer direitos mínimos como se fosse praticar,  

com o celular próprio nº (99) 98407 – 9503, crime 

extramuros, mediante, mensagem ou ligações para uma quadrilha 

ou outro meliante. Situação vexatória e desumana. 

 

A Requerente está internada, desde 

05/05/2020 – involuntariamente, à força e violentamente, 

sofrendo toda sorte de traumas na CLÍNICA ESTÂNCIA BELA 

VISTA, localizada no município de São Luís – MA, e 

INCOMUNICÁVEL, tendo, referida casa, retido o celular da 

Requerente. ISSO, MESMO, A REQUERENTE  ESTÁ  SEM  

ACESSO AO PRÓPRIO CELULAR – 99 - 98407 - 9503. 

 

Toda essa sujeição decorre por ordem 

dos irmãos mais velhos da vítima com apoio da mãe, sendo que 
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todos são residentes no mesmo domicílio dos acontecimentos 

iniciais dos fatos criminosos. LOCAL EM QUE A VÍTIMA 

HABITA COM SEUS ALGOZES. 

 

A Vítima é ADVOGADA MILITANTE 

e exerce seu ofício jurídico no escritório de Advocacia com 

denominação de JURISCONTA – SERVIÇOS DE ADVOCACIA E 

ASSESSORIA JURÍDICA, situado na Rua Simplício Moreira, nº 

1356 – Centro, na cidade de Imperatriz/MA. 

 

Consoante o teor do Boletim de 

Ocorrência acostado a presente, no dia 05 de maio de 2020 a 

requerente estava em casa, quando os 2º demandados com 

comportamento muitíssimo alterado e agressivo, invadiram o 

quarto dela e com ajuda de mais três homens que a sedaram – fato 

este presenciado pelas duas filhas gêmeas de 11 anos, que estava o 

tempo todo no quarto da mãe. 

 

Os motivos que levaram aos atos do iter 

criminis são infames e fútil, (i) por parte da MÃE e dos irmãos 

HOMENS para satisfazerem o desejo de subjugar a irmã, por 

questão de herança e, (ii) por parte do Diretor-Clínico, de modo vil e 

repugnante, por interesse econômico-financeiro, com 

comportamento MACABRO, mediante o recebimento 

financeiro na trama de TERROR INOMINÁVEL. 

 

II - DO DRAMÁTICO PEDIDO DE SOCORRO DA 
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REQUERENTE AO COLEGA DE TRABALHO AO 

SER REMOVIDA DA PRÓPRIA CASA PARA A 

CAPITAL. 

O relato abaixo é dramático e comprova 

a iniquidade praticada contra a Requerente (docs. Anexos) 

 

VEJA-SE AS MENSAGENS DO 

WHATSAPP DA PACIENTE – (99) 98407 – 9503 AO COLEGA DE 

TRABALHO (99) 08271 – 2891. –  em  05 de maio de 2020. 

 

É BOM ASSINALAR QUE O 

CELULAR DA REQUERENTE ESTÁ RETIDO NA PORTARIA DE 

CITADA CLÍNICA – ELA ESTÁ INCOMUNICÁVEL. 

 

O TRANSPORTE POR MAIS DE 

600 KM – DE IMPERATRIZ À CAPITAL – FOI REALIZADO 

POR TRÊS HOMENS DESCONHECIDOS: 

 

VEJA-SE O SOFRIMENTO: 

 

“[16:12, 05/05/2020]  

Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-

9503 Passando cede fome 
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[16:12, 05/05/2020]  

Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-

9503 Sequestro 

[17:27, 05/05/2020]  

Dayliane Santana Ribeiro – (99) 

98407-9503 Estou sem comida e 

sem água 

Dayliane Santana Ribeiro – (99) 

98407-9503 São 3 homens 💪 

[17:29, 05/05/2020]  

George Washington Silva Plácido – 

(99) 8272-2891 Quem são 

[17:30, 05/05/2020]  

Dayliane Santana Ribeiro – (99) 

98407-9503 Manuel Araújo 

[17:30, 05/05/2020]  

Dayliane Santana Ribeiro – (99) 

98407-9503 Alan maxiel Araújo 

[17:30, 05/05/2020]  

Dayliane Santana Ribeiro – (99) 

98407-9503 Outro não sei” 

 

A seguir a sequência do relato pavoroso 

em que se encontra a paciente, desnudada de qualquer proteção 
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JURÍDICA E JURISDICIONAL INTEGRAL DO ESTADO. – 

Tudo consta destes autos: 

 

          [10:52, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Estou sendo 

internada a caminho de São Luís 

 

            [10:54, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Me ajude 

 

            [11:09, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Clínica 

restancia bela vista 

           [11:09, 05/05/2020]  

 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Está indo a força 

          [11:09, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Sim 

          [11:09, 05/05/2020]  

 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Vc não quer ir 

           [11:09, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Estou na 

saída imperatriz 

          [11:09, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Não né 

          [11:09, 05/05/2020]  
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 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Então chama a polícia 

         [11:10, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Chama você 

        [11:10, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Não tenho 

como. 

         [11:10, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Eles vão 

tomar meu  celular. 

        [11:10, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Me amarrar 

        [11:10, 05/05/2020]  

[11:11, 05/05/2020]  

 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Mas vc não conversou com tua mãe 

          [11:11, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Eles foram 

no meu quarto 

          [11:11, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Não tive 

saída 

[11:12, 05/05/2020]  
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 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Hoje de manhã 

           [11:12, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Venha 

atrás de mim na estrada 

 

           [11:12, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Estou 

dentro do carro 

            

          [11:13, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Não posso 

fazer nada 

          [11:13, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Me ajude aí 

          [11:13, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Só se vir 

na estrada 

         [11:13, 05/05/2020]  

 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Quando parar na barreira vc chama a 

polícia 

            [11:13, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Parada de 

restaurante eu fujo 
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        [11:14, 05/05/2020]  

 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Isso mesmo e chama a polícia 

          [11:14, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Eles não 

param na barreira 

         [11:14, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Vão tomar 

meu celular 

         [11:14, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Vai ser pior 

        [11:14, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Vc é que 

precisa 

          [11:14, 05/05/2020]  

 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Vir atrás 

de mim 

       [11:15, 05/05/2020]  

 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Chegar no restaurante vc foge e 

chama a polícia 

          [11:15, 05/05/2020]  

 George Washington Silva Plácido – (99) 8272-

2891 Isso é crime 

             [16:11, 05/05/2020]  
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 Dayliane Santana Ribeiro – (99) 98407-9503 Estou 

recebendo tratamento desumano por favor 

me salva 

 

O pedido de socorro, acima narrado, 

descreve a conversa entre a Vítima e seu colega de trabalho 

no dia dos eventos criminosos – 05/05/2020. 

 

O enclausuramento ilegal a que está 

submetida a Requerente, por coação física e mental de modo 

permanente, vilipendia as garantias do postulado do Estado 

Democrático de Direito, que tem como um dos fundamentos da 

República, a dignidade da pessoa humana. 

 

Há muito foi retirado do ordenamento 

jurídico a nefasta possibilidade da PRISÃO ADMINISTRATIVA 

prevista no art. 319 do CPP, revogado pela Lei 12.403/2011. 

III - DO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS 

O STF entendeu em sessão do pleno que 

cabe “habeas corpus”, como substitutivo de recurso próprio (HC 

152.752/PR, no dia 22 de março de 2018, no ponto: 

EMENTA 

(...) 



Pág. 15 de 42 

 

”1 - Por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou 
que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, 
impetração originária substitutiva de recurso 
ordinário constitucional. 

2 - O  habeas  corpus  destina-se, por  expressa  injunção  
constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade 
de locomoção, desde que objeto de ameaça 
concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade 
ou abuso de poder.”(Habeas corpus, STF, 
152.752/PR - Min. Edson Fachin, data de julgamento – 
22/03/2018) 

Esse entendimento está em consonância  

ao que  dispõe a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inciso LXVIII: 

"conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se 

achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade 

de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder"  

No mesmo sentido, dispõe o art. 647, do 

Código de Processo Penal:  

"dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na 

iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de 

ir e vir, salvo nos casos de punição disciplina"  

Portanto, diante de ato coator cometido 

pela autoridade impetrada, consubstanciada em manifesta 
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ilegalidade, tem-se por devido e cabível o presente pedido. 

IV - DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA 

A decisão denegatória (proc. nº 4094-

37.2020.8.10.0001) da ordem, se fundamentou-se na ausência de 

prova tida como impossível, nesses termos: 

(...) 

A duas, os impetrantes alegam em sua petição inicial de HC que 

"a paciente é perfeitamente capaz e está no pleno gozo de 

sua capacidade de discernimento, não padecendo de 

nenhuma anomalia psíquica, e não há contra si processo 

judicial com essa finalidade''. Contudo, não apresentam 

nos autos quaisquer relatórios e/ou laudos médicos 

que fundamentem referido diagnóstico. Desta forma, não 

apresentam prova préconstituída da sua assertiva 

a demonstrar a ilegalidade da internação clínica em questão. 

A imposição de produzir prova 

impossível, denominada pela doutrina de diabólica, como 

neste caso, viola o direito fundamental do princípio da inocência ou 

da culpabilidade. 
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Ninguém, absolutamente ninguém, 

leva consigo atestado de sanidade em mãos, como se fosse um 

documento identitário obrigatório. Dito de outro modo, a falta de 

anomalia psiquiátrica não exige o porte de atestado sanitário com 

essa finalidade. DAÍ A IMPOSSIBILIDADE DA PROVA PRÉ-

CONSTITUÍDA NO CASO CONCRETO. 

Como já dito em abundância: A 

Requerente não padece de nenhuma anomalia psicológica ou 

psiquiátrica, tem endereço certo de residência e profissional na 

cidade de IMPERATRIZ/MA, trabalha, sobrevive e custeia o 

sustento próprio, agora segredada, como conseguirá 

produzir prova negativa de seu estado de discernimento, 

uma vez que não tem acesso ao próprio celular. 

Confira-se aresto do STF 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES, PRATICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 

6.368/1976 E 10.409/2002. OPÇÃO DO JUÍZO 

PROCESSANTE PELO RITO DA LEI 6368/1976. 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. 

NULIDADE ABSOLUTA. DEMONSTRAÇÃO DO 

PREJUÍZO. PROVA IMPOSSÍVEL. PREJUÍZO 

PRESUMIDO. NULIDADE QUE NÃO É DE SER SANADA 

PELA PRECLUSÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...) 2. O 

Supremo Tribunal Federal tem se posicionado pela 

necessidade de demonstração do prejuízo para a defesa, 

mesmo nos casos de nulidade absoluta. Todavia, esse 

entendimento só se aplica quando é logicamente possível 
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a prova do gravame. 3. Em casos como o presente, é 

muito difícil, senão impossível, a produção da prova 

do prejuízo. Pelo que o recebimento da denúncia e a 

condenação dos pacientes passam a operar como 

evidência de prejuízo à garantia da ampla defesa (HC 

103.094/SP, Rel. Min. AYRES DE BRITO, Segunda Turma- 

julgamento 02/08/2011). 

 

V - DA ILEGALIDADE DA MEDIDA DE 

INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA-FORÇADA 

 

A Requerente está submetida à 

tortura física e psicológica brutal e desumana mediante 

interação medicamentosa de sedativos, contra sua vontade ou 

permissão, introduzidos de modo cruel e bárbaro, sem que 

tenha praticado qualquer ilícito PENAL ou CÍVEL ou sofra de 

quaisquer enfermidades ou anomalia, simplesmente pela 

condição de ser MULHER 

Todavia, inexiste no ordenamento 

jurídico pátrio, a previsão legal ou constitucional de limitação ou 

restrições a direitos fundamentais, por ordem ou conta de 

PARTICULAR, permitindo-se, somente e em situações especiais, 

essas imposições, ADMINISTRATIVAS OU CIVIS, após o 

estabelecimento do devido processo legal, com acatamento dos 
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princípios do contraditório e da ampla defesa, mediante ORDEM 

JUDICIAL fundamentada, e, ainda, sob as balizas do crivo 

imparcial do PODER JUDICIÁRIO. 

A Constituição Federal determina 

expressamente que “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal” (Art. 5º, LIV). 

 

Rui Portanova afirma que: 

 

”O devido processo legal é uma garantia do cidadão. Garantia 

constitucionalmente prevista que assegura tanto o exercício do 

direito de acesso ao Poder Judiciário como o desenvolvimento 

processual de acordo com normas previamente estabelecidas. 

Assim, pelo princípio do devido processo legal, a Constituição 

garante a todos os cidadãos que a solução de seus 

conflitos obedecerá aos mecanismos jurídicos de 

acesso e desenvolvimento do processo, conforme 

previamente estabelecido em leis”1 

 

 

Temos, portanto, que o paciente sujeito a 

tratamento tem o direito constitucional de um devido processo legal 

de internação involuntária (sem o consentimento), ou compulsória 

(quando ordenado por juiz), que deverá obedecer a prévios padrões 

normativos, uma vez que se trata de evidente restrição ao direito 

                                                   
1 (PORTANOVA, Rui. Princípio do processo civil. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001.p. 145) 
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fundamental à liberdade, e não apenas de “ato médico”, sob pena  

de se criar um poder individual, paralelo ao sistema de 

justiça, e, discricionário,  sem controle Jurisdicional no tocante ao 

que consignam estes profissionais em seus receituários. 

 

Possuem os direitos fundamentais as 

pessoas em tratamento médico em decorrência da eficácia 

imediata, vinculando inclusive os particulares, como 

médicos, clínicas e hospitais, que estão constitucionalmente 

obrigados a seguir o devido processo legal para internação 

involuntária, pois é certo que quando da referida restrição a direito 

fundamental, além da dimensão individual, está em questão a 

dimensão social da dignidade da pessoa humana.2 

 

O Supremo Tribunal Federal reconhece 

expressamente que: 

 

“as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no 

âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas 

igualmente nas relações travadas entre pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição vinculam 

diretamente não apenas os poderes públicos, estando 

direcionados também à proteção dos particulares 

                                                   
2 (STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São 

Paulo:Malheiros, 2004. p. 227.) 
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em face dos poderes privados.”3 
 

 

Dessa forma, a cláusula constitucional 

do devido processo legal à internação  involuntária, ou compulsória, 

possui eficácia imediata contra o poder público e também em face 

dos particulares, que terão – ambos – de observar procedimento 

próprio para efetivar internações involuntárias e compulsórias, sob 

pena de tornar aludidos procedimentos inconstitucionais e 

flagrantemente nulos, como é o caso destes autos. 

 

Assim, a internação involuntária, de modo 

forçoso, como neste caso, em que a Requerente está em completo 

isolamento social, sem direito à comunicação, posto que o seu celular 

fora retido pela própria clínica citada, desprezando-se indevidamente o 

direito inalienável da autoderterminação. 

A natureza da internação involuntária é 

claramente de “restrição ao direito de liberdade”, 

representando espécie de limitação civil ou administrativa a direito 

fundamental da pessoa humana. 

Com efeito, neste caso, como se trata de 
                                                   
3 (Supremo Tribunal Federal, Recurso extraordinário nº 201819/RJ, Segunda Turma, Relator para 

acórdão Ministro Gilmar Mendes, Diário da Justiça de 27 de outubro de 2006. ) 
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uma internação mediante a imposição da força física e psicológica e, 

mesmo assim, sem consentimento, evidencia uma situação de 

restrição de direitos fundamentais, portanto, não há dúvidas de que 

o internamento compulsivo constitui uma privação de liberdade 

contra a vontade da Requerente. 

Sobreleva pontuar que a Requerente é 

plenamente capaz e goza inteiramente de seu discernimento 

e não consentiu com os procedimentos que está submetida 

sob o jugo da Clínica e da família, cujos procedimentos 

terapêuticos divergem com as  diretrizes que foram outorgadas 

pela 34ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em 

Lisboa, Portugal, em setembro/outubro de 1981 e emendada pela 

47ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial em Bali, 

Indonésia, em setembro de 1995, garantindo nos itens 2(dois) e 

3(três), os seguintes direitos, in inverbis:  

 

“(...) 

2.Direito de escolher seu médico.  

a) O paciente tem o direito de escolher livremente o 

médico de sua confiança no hospital ou na instituição de 

serviços de saúde, seja ele do setor privado ou público. 

b) O paciente tem o direito de pedir a opinião de outro 

médico em qualquer fase do tratamento. 
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(...) 

3. Direito a autodeterminação. 

a) O paciente tem o direito a autodeterminação e tomar 

livremente suas decisões. O médico informará o paciente das 

conseqüências de suas decisões;  

b) Um paciente adulto mentalmente capaz tem o direito de 

dar ou retirar consentimento a qualquer procedimento 

diagnóstico ou terapêutico. O paciente tem o direito à 

informação necessária e tomar suas próprias decisões. O 

paciente deve entender qual o propósito de qualquer teste 

ou tratamento, quais as implicações dos resultados e quais 

seriam as implicações do pedido de suspensão do 

tratamento;  

c) O paciente tem o direito de recusar participar em 

pesquisa ou em ensaio de medicamento.” 

 

Repita-se para dissipar quaisquer dúvidas:  

O CELULAR Nº (99) 98407 - 9503 de propriedade da 

Requerente está recolhido na Recepção da muticitada Clínica, 

contra a própria vontade da Requerente, configurando-se isolamento 

absoluto e implacável, fazendo-se rememorar as privações nos  

calabouços da era medieval. ISSO É MUITO GRAVE e 

INACEITÁVEL.   ESTAR-SE-A A FALAR DE UMA PESSOA DE 

37 ANOS DE IDADE QUE NÃO TEM PROCESSO ALGUM 

CONTRA SI, É ADVOGADA MILITANTE E QUE ESTÁ SOB O 

JUGO DA FAMÍLIA E DA CLÍNICA, ESTA ÚLTIMA POR 

INTERESSE ECONÔMICO REPUGNANTE. 
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Qual o motivo do recolhimento do 

próprio celular? 

A resposta é direta e simples? 

 

(I) A REQUERENTE LIGARÁ IMEDIATAMENTE 

PARA OS AMIGOS, PARA SEU ADVOGADO, 

PARA A POLÍCIA A PEDIR SOCORRO E A 

DENUNCIAR A OPRESSÃO. 

(II) OU SERÁ QUE UMA MULHER INSTRUÍDA E 

EDUCADA, COM 1,60 DE ALTURA, 

COMEÇARA IMEDIATAMENTE A COMETER 

CRIMES, UTILIZANDO O CELULAR. QUAL 

SERIA ESSE CRIME? 

(III) PODE-SE PENSAR, ALTENATIVAMENTE, 

ISTO É, PORQUE NÃO É DISPONIBILIZADO 

NO SEU APOSENTO UM RAMAL DO 

TELEFONE  FIXO  DAQUELA CLÍNICA.  

(IV) RESPOSTA: IGUAL À PRIMEIRA – FARÁ 

LIGAÇÃO PEDINDO PROVIDÊNCIAS PARA 

DE LÁ SAIR E DENUNCIARÁ A OPRESSÃO 

SOFRIDA. 



Pág. 25 de 42 

 

Excelentíssimo Senhor Desembargador, 

esses relatos são gravíssimo e exigem uma pronta resposta 

JURÍDICA DE PROTEÇÃO INTEGRAL DA JUSTIÇA à altura da 

envergadura deste Egrégio Tribunal de Justiça. 

Assim, a autodeterminação decorre do 

princípio-padrão de cunho constitucional e, em síntese, constitui-

se no direito de liberdade do indivíduo, ou seja, o direito de 

definir seu projeto de vida, de se manifestar, de construir 

a sua personalidade e fazer suas escolhas sem 

interferências de terceiros, ainda que este terceiro seja sua 

própria família. 

Corresponde tanto a um direito 

fundamental quanto a um direito da personalidade. Nas palavras 

de Diniz (2002, p. 118) que os: 

[...] direitos subjetivos da pessoa de defender o que 

lhe é próprio, ou seja, sua integridade física (vida, 

alimentos, próprio corpo vivo ou morto, 

corpo alheio vivo ou morto, partes separadas 

do corpo vivo ou morto), a sua integridade 

intelectual, liberdade de pensamento (autoria 

científica, artística e literária); e a sua integridade 

moral (honra, recato, segredo profissional e 

doméstico, identidade pessoal, familiar e social). 

 

Nesse passo, é dever ilustrar que a 
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capacidade, atributo intrínseco à personalidade, é elemento de 

distinção dos indivíduos na esfera jurídica e deve ser exercida em 

sua plenitude, tendo em vista a satisfação das necessidades de cada 

pessoa. 

Por essa via, não cabe ser censurado, 

obliquamente, mediante restrição absoluta da liberdade da 

Requerente, os seus sentimentos, os anseios, as decepções, as 

desilusões, consubstanciados em elementos que evidenciam a 

vontade, a autodeterminação, a autoestima, a inteligência;  assim 

como, o onirismo, o deslumbramento, a rebeldia, tendo em vista 

que todas essas manifestações do pensamento são inarredáveis da 

natureza humana, e fazem parte da construção plena de cada ser 

humano, acobertados pelo dogma-princípio da dignidade da 

pessoa humana nos termos das declarações internacionais de 

Direitos Humanos os quais são protegidos constitucionalmente. 

 

É que, por assim dizer, os direitos 

humanos são considerados indivisíveis, isto é, coexistem de modo 

interrelacionado e interdependente sendo, por esta razão, 

insuficiente respeitar apenas alguns deles e relegar os demais. 

 

As amarras  impostas sem justo motivo, 

à Requerente,  apenas para satisfazer o predomínio familiar-
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masculino sobre o  gênero feminino (a requerente), na prática, se 

revela uma odiosa violação de um direito que indubitavelmente 

afetará outros direitos humanos, pois, por serem 

interdependentes, uns não se satisfazem sem os outros, havendo 

casos em que a inobservância de um acarreta a própria falência de 

outro, como é o caso destes autos, em que o direito à liberdade de 

locomoção (ir e vir), bem como da livre manifestação  do 

pensamento, foi estorvada, a mais não poder, com a finalidade de 

conspurcar o direito à dignidade e, em última consequência, a 

própria vida da Requerente.  

Contudo, destaca-se que os 

denominados “direitos de personalidade”, que imbricam bens 

jurídicos de máxima relevância, reconhecidos pela própria 

Constituição da República, em seu art. 1º, em que “a dignidade da 

pessoa humana” figura como princípio fundamental da 

República Federativa do Brasil.  

Os direitos da personalidade, pois, 

fundados na dignidade da pessoa humana, são irrenunciáveis, 

intransmissíveis e ilimitáveis, inclusive por ato de seu 

próprio titular, de tal sorte que não podem ser restringidos pelo 

ordenamento jurídico, sem que haja motivo autorizador, de 

proporcionalidade e razoabilidade evidente.  
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VI - DO ABUSO DE PODER E AUSÊNCIA DE 

MOTIVAÇÃO ADEQUADA 

 

A situação jurídica, da Requerente, 

quanto ao pleno exercício da liberdade de locomoção e do 

direito de manifestar livremente o pensamento assegurados 

na Constituição Federal (CF, 5.º, IV e XV), não pode ser 

inferior e abaixo dos direitos de quem/alguém que cometeu 

graves e violentos delitos, cuja condenação (desse 

quem/alguém) decorreu de ORDEM JUDICIAL 

fundamentada, tendo sido observados a plenitude do 

devido processo legal,  posto que, no caso destes autos,  

ela, a Requerente, não praticou CRIME ALGUM, a 

não ser o fato de ter nascido mulher e no seio de uma 

família desastrosa e está impedida, diga-se, 

ILEGALMENTE de receber inclusive seu 

advogado que fora barrado pela SEGURANÇA da 

casa asilar mencionada. 

 

Como bem acentua o E. Ministro do 

STF, Celso de Mello: 

 

”Afinal, nunca é demasiado reafirmá-lo, a ideia de 

República traduz um valor essencial, exprime um dogma 
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fundamental:  o do primado da igualdade de todos 

perante as leis do Estado. Ninguém, absolutamente 

ninguém, tem legitimidade para transgredir e 

vilipendiar as leis e a Constituição de nosso 

País. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da 

autoridade do ordenamento jurídico do Estado.” 

(PETIÇÃO n.º 8.802 DISTRITO FEDERAL RELATOR : MIN. 

CELSO DE MELLO – decisão de 27 de abril de 2020). 

Depreende-se, por ausência de 

previsão constitucional, que a internação involuntária-

forçada, somente é possível após o esgotamento de 

tratamento ambulatorial e   terapêutico extra-hospitalar, e 

somente só, naquelas situações em que se encontram 

pessoas com largo histórico de utilização de droga, como 

crack, cocaína, etc., e, ainda, por meio de atendimento à 

solicitação do CRAS (Centro de Referência e Assistência 

Social) da localidade aonde residente a pessoa, o que não é 

ABSOLUTAMENTE o caso destes autos, devendo repetir-se 

à exaustão que a Requerente nasceu em Imperatriz e mora 

e reside em IMPERATRIZ-MA, sem possuir quaisquer 

parentes ou amigos ou conhecidos em São Luís,  Capital 

do Estado. 

Nesse ponto, o excelente magistério de 

Gilmar Ferreira Mendes confirma que “os direitos individuais 

enquanto direitos de hierarquia constitucional somente podem 

ser limitados por expressa disposição constitucional 
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(restrição imediata) ou mediante lei ordinária promulgada com 

fundamento imediato na própria Constituição(restrição 

mediata)”4  

 

Trazendo-se à baila argumentos, 

levando em conta  à analogia, para este caso, quanto aos direitos 

processuais criminais, extrai-se das lições de Rodrigo Capez – 

(CAPEZ, Rodrigo. A individualização da medida cautelar pessoal no processo 

penal brasileiro. São Paulo, 2015. dissertação (Mestrado em Direito) 

Universidade de São Paulo): 

 

"Em nosso regime constitucional, a liberdade de 

locomoção, enquanto pressuposto para o pleno exercício 

das demais liberdades constitucionalmente asseguradas, 

constitui a regra; a prisão é a exceção. 

No campo processual penal, devem ser destacadas, no art. 

5º da Constituição Federal, as seguintes garantias: 

a) ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal (inc. LIV); 

b)ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória(inc. LVII); 

c)ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária  

competente,  salvo nos  casos  de transgressão militar  ou 
                                                   
4 (MENDES,  Gilmar  Ferreira.  Os  direitos  individuais  e  suas  limitações:  breves  reflexões.  In:  

MENDES,  Gilmar  Ferreira.  Hermenêutica  constitucional  e  direitos  fundamentais.  Brasília:  

Brasília  Jurídica, 2002. p. 227.) 
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crime propriamente militar, definidos em lei(inc. LXI); 

d)a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade judiciária(inc. LXV); 

e)ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando 

a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança(inc. 

LXVI).” 

 

Da conjugação desses dispositivos, que 

instituem um regime constitucional de garantias próprio da 

liberdade de locomoção, assenta-se que essa liberdade constitui a 

regra. No caso destes autos a segregação é a REGRA. 

 

Concebe-se que o § 2º do artigo 5º da 

Constituição Federal estabelece que “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte”, a projetar, internamente,  um sistema aberto de 

direitos fundamentais, na medida em que há outros direitos 

fundamentais no ordenamento jurídico que não estão previstos no 

Título II (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”) da 

Constituição. 

Por essas razões, é que a natureza da 

internação involuntária, neste caso, de pessoa maior e capaz, no 

pleno gozo e exercício de suas faculdades mentais, configura 

aspectos penais e, claramente, de “restrição ao direito de 
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liberdade”, representando, ainda,  espécie de limitação civil ou 

administrativa a direito fundamental de defesa da liberdade de 

locomoção e do livre pensamento da Requerente. 

Com efeito, como se trata de uma 

internação mediante a imposição da força física e psicológica e, 

mesmo assim, sem consentimento, fica evidenciado uma situação de 

restrição de direitos fundamentais, portanto, não há dúvidas de que 

o internamento compulsivo, por ordem e conta do irmão 

DAYVISON SANTANA RIBEIRO, constitui uma privação de 

liberdade contra a vontade da Requerente. 

VII - DA APLICAÇÃO DE TRATADOS 

INTERNACIONAIS QUE PROÍBEM SE INFLIGIREM 

SOFRIMENTOS FÍSICOS E MENTAIS A QUALQUER 

PESSOA 

 

 

A Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, de 1789, trouxe a legalidade 

como instrumento de proteção aos direitos 

individuais, com particular valorização da lei no 

campo penal (Preâmbulo e art. 8º), o que permite 

interpretar a importância do princípio, também, para 

o processo criminal. 
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Em 1864, os prisioneiros de guerra 

foram objeto de proteção do direito humanitário, por 

meio da Convenção de Genebra, porém, se ampliou  a  

tutela  à  dignidade  humana  no  tocante  a tais  presos,  

mediante  a Convenção de Genebra de 1929, onde se lê 

que devem "ser tratados humanamente e protegidos 

contra  atos de violência, insultos e a curiosidade 

pública" (art. 2º) e "têm direito de ser respeitados em 

sua pessoa e em sua honra" (art. 3º) . 

 

Foram as atrocidades da Segunda 

Guerra Mundial, no entanto, que conscientizaram a 

humanidade de que "ninguém será submetido a 

tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano 

ou degradante" (art. V, da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 18 de junho de 1948). 

 

A seu turno, o Pacto Internacional  

de Direitos Civis e Políticos (Decreto Legislativo 226-

91) reforçou a determinação internacional: "ninguém 

poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Será 

proibido , sobretudo, submeter uma pessoa , sem seu livre 

consentimento, a experiências médicas ou científicas" 

(art. 7º, do Pacto Internacional  de Direitos Civis e 

Políticos, de 16 de dezembro de 1966). 

 



Pág. 34 de 42 

 

No âmbito regional, o direito  

brasileiro  sofreu profunda influência do Pacto de San 

José da Costa Rica, datada de 22 de novembro de 1969, 

promulgado pelo Decreto 678-92, no qual se firmou em 

mármore: "ninguém deve ser submetido a tortura, nem a 

penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. 

Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com 

o respeito devido à dignid ade inerente ao ser humano" 

(art. 5º, item 2, do Pacto de San José da Costa de Rica) 

. 

 

Ainda, no plano regional, a Carta  

Africana  dos Direitos Humanos e dos  Direitos  dos  

Povos,  de  1981,  assentou:  "Todo indivíduo tem direito 

ao respeito da dignidade inerente à pessoa humana e ao 

reconhecimento da personalidade jurídica. Todas as 

formas de exploração e de aviltamento do Homem, 

nomead amente a escravatura, o tráfico de pessoas , a 

tortura fisica e moral e as penas ou tratamentos  cruéis,  

desumanos  ou degradantes são proibidos " (art. 5º, da 

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos  dos 

Povos) . 

 

O passo mais importante de 

proteção aos presos sedimentou-se, no entanto, na 

Convenção contra a  tortura  e  outros tratamentos ou 

penas cruéis, desumanos ou degradantes, ao se 

introduzir um conceito amplo de tortura, assim 
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considerado "qualquer ato pelo qual dores ou 

sofrimentos agudos, físicos ou mentais, 10são infligidos 

intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou 

de terceira pessoa, informações ou confissões" (art. 1º, 

da Convenção contra a tortura e outros tratamentos 

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, de 27 de 

junho de 1987). 

 

No    mesmo    sentido,   a   

Convenção    Interamericana para  prevenir  e  sancionar  

a  tortura,  de  07.12.85,  declarou  a vedação  a  "todo ato 

pelo qual são inflingidos intencionalmente a uma pessoa 

penas  ou sofrimentos físicos  ou mentais, com fins  de 

investigação criminal, como meio de intimidação, como 

castigo pessoal, como medida preventiva, como penal ou 

qualquer outro fim" (art. 2º, da Convenção  Interamericana  

para  prevenir  e sancionar  a tortura) . 

 

Em verdade, aludidos 

documentos internacionais reconhecem a perspectiva 

kantiana de que o Homem deve ser tratado como 

sujeito, não como objeto, o que implica reconhecer sua 

capacidade de se autodeterminar. 

Esta capacidade de decidir sobre 

como se comportar e de qual destino conferir à 

existência apresentam-se características da dignidade 

da pessoa humana, valor jurídico tutelado como 
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fundamento da República (art. 1º, III, da CR). 

 

O texto constitucional, aliás, 

reproduziu os acordos internacionais e, com a mesma 

ênfase, firmou "ninguém será submetido à tortura nem 

a tratamento desumano ou degradante" (art. 5º, III, da 

CR). Ademais, considerou a tortura crime inafiançável, 

bem assim insuscetível de  graça  e indulto (art. 5º, 

XLIII, da CR). 

Mas, para não dar margem a 

dúvidas, a Constituição da República estabeleceu a 

prevalência dos direitos humanos (art. 4°, da CR) e 

reconheceu a aplicabilidade dos tratados internacionais 

no direito interno, sendo estes instrumentos jurídicos 

aptos a estender o rol de direitos e garantias 

individuais do direito pátrio (art. 5º, parágrafo 2º e 3º, 

da CR). 

VIII - DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO 

DA LIMINAR 

                             Excelentíssimo e. Desembargador, 

a presente petição não possui características de ficção. 

O texto, tão só, sintetiza algo narrado pela Requerente 

o qual não foi negado: qual o fim verdadeiro da 

segregação cautelar da Requerente, que 
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fora posta em um estabelecimento asilar a 

uma distância de 600/KM da residência da 

vítima. Portanto, os fatos descritos formam quadro 

seríssimo a merecer urgente concessão da medida 

liminar. 

 

O Judiciário tem de resguardar a 

legalidade estrita e deve fazer cessar, de imediato, 

qualquer ato que viole a dignidade da pessoa humana 

(art. 3º e 5º, II e XXXV, da CR).A REQUERENTE não 

pode aguardar, clausurada para a marcha processual 

(art. 5º, LVII e LXVI, da CR). 

 

Ela, a Requerente, não pode ser 

coagida pelo Estado a fazer, ou deixar de fazer aquilo que 

a lei não determina (art. 5º, II, da CR). De outro prisma, 

os particulares não devem e nem podem agir sem o 

permissivo legal. 

Também, a Requerente não pode 

receber tratamento desumano, por meio da imposição 

de pressões morais que lhe causam angústia, estresse e 

humilhação, admitidas como se fossem expedientes 

idôneos a obrigá-la a realizar tratamento  com 

introdução de sedativos(art. 5º, III,  e  respectivos 

parágrafos 2º e 3º, da CR). 
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Logo, nada justifica manter-se a 

situação degradante que esse ser humano sofre por  

motivações patrimoniais sórdidas da própria 

família,  sem amparo na lei e contrárias aos 

direitos individuais, protegidos pela Constituição 

Federal e por  documentos  internacionais  que  o  país 

ratificou perante a Organização das Nações Unidas 

(ONU) , dentre outros organismos que o Brasil participa. 

 

A tutela jurisdicional ora 

pleiteada não se presta apenas a resguardar o direito 

de liberdade da Requerente(art. 5º, caput, da CR), a 

dimensão do writ surge como a última forma de se 

conferir respeitabilidade aos direitos humanos e 

envereda na trilha dos princípios que regem a 

própria República Federativa do Brasil (art. 4°, III, da 

CR). 

Restam, assim, mais do que 

demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da 

demora, motivo pelo qual o REQUERENTE precisa ser 

LIBERTADA, mediante decisão de caráter liminar, 

dado que faz mais de 16(dezesseis) dias que se 

encontra, injustamente, no cárcere a padecer com 

tanta crueldade. 

 

IX - DO PEDIDO 
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Que seja recebida e autuada a 

impetração deste “mandamus” de envergadura constitucional, 

com fulcro no fundamento da inafastabilidade da PROTEÇÃO 

JURÍDICO-CONSTITUCIONAL INTEGRAL missão indelével 

do Poder Judiciário (Estado-Juiz), em ordem a: 

 

 (a) O presente feito encontra-se 

instruído com diversos documentos anexos, a fim de 

possibilitar a concessão da medida liminar com a 

plenitude de conhecimento dos fatos e da causa 

abordados no writ. 

(b) levando em conta o fato de que 

se trata de matéria de direito passível de imediata 

aferição onde se verifica, portanto, a verossimilhança da 

alegação, e,  

 

(c) diante do fato de que o que 

está em jogo é a liberdade de locomoção da 

REQUERENTE que não poder ser violada pela demora 

no julgamento do presente remédio heroico, e 

caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação. 

 

(d) que LIMINARMENTE seja 

DETERMINADA a imediata liberação da REQUERENTE   
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DAYLIANE SANTANA RIBEIRO,  do cativeiro, eis que se trata 

de pessoa plenamente capaz sem interdição JUDICIAL  e 

no  gozo  de seus direitos albergados pela Lei Maior,  para que 

possa gozar da plenitude de sua LIBERDADE, e do imediato 

acesso ao seu próprio CELULAR (99) 98407-9503, afastando-a 

do jugo implacável da INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA-

FORÇADA E ILEGAL,  presentes  e comprovados, nestes autos,  

o  “fumus boni iuris  e  periculum in mora”,  EXPEDINDO-SE O 

COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, sob  pena de ficar 

caracterizado o crime de desobediência e de cárcere privado, sem 

prejuízo da prisão em flagrante das pessoas que resistirem à 

ordem judicial. 

 

(d.1) Para dissipar dúvidas quanto a 

inexistência de quaisquer processos contra a PACIENTE, basta 

conferir no sistema  processual do TJ/MA,  no anterior físico e 

no PJE atual, e nas certidões negativas ora juntadas. 

 

(d.2) A PACIENTE é natural de 

Imperatriz/MA, nascida no dia 25.04.1983, portanto com 37 

anos, mãe de 2(duas) filhas gêmeas de 11(onze) anos e não 

têm parentes ou amigos na capital São Luís/MA. 

 

(d.3) Que nunca foi internada ou 

frequentou CLÍNICA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRIO OU 

PSICOLÓGICO em qualquer ponto do PAÍS, muito menos ainda 

na multicitada clínica. 
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(d.4) “ad argumentandum tantum”, 

somente como argumentação por dedução lógica, e a contrário 

senso, sabe-se, que na cidade de Imperatriz/MA, há médicos e 

clínicas de psiquiatria de larga experiência e conhecimento 

científico, porque,  então, interná-la, involuntariamente, na 

CAPITAL, equidistante do convívio familiar, obstaculizando-se, 

a mais não poder, portanto, em meio à PANDEMIA da COVID 19  

e em situação extrema de ”LOCKDOWN”, a visitação familiar.  

ALGO ESTÁ IRREMEDIAVELMENTE ERRADO E ILEGAL. 

 

 (e) Após, requer-se o regular 

processamento do feito, até concessão definitiva da 

ordem de habeas corpus, para que esse Egrégio Tribunal 

reconheça a imperiosa necessidade de reforma da r. 

decisão judicial que manteve a segregação cautelar da 

Requerente. 

 

(f) Que seja concedida vista do feito ao 

membro do Ministério Público competente para ofertar seu 

parecer, 

 

(g) Caso não seja concedida a liminar 

quando de sua apreciação inicial, que seja esta concedida no final 

do julgamento  do  presente remédio constitucional, concedendo-se  

a ordem nos termos em que pleiteada nos  fundamentos  da liminar  

ou,  caso  esta tenha sido concedido,  anteriormente, que seja a 
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mesma confirmada quando do julgamento em Definitivo desta 

ação penal não condenatória; 

 

 

(h) Dada a urgência e iniquidade da 

pena imposta por particular à paciente, Requer que o 

cumprimento da decisão judicial seja comunicado com máxima 

urgência, por meio de telefone ou whatsapp. 

 

TELEFONE (98) – 98537 – 7848 – 

CLÍNICA BELA ESTÂNCIA – SÃO LUÍS – CAPITAL DO 

MARANHÃO. 

Os impetrantes declaram para todos os 

fins de direito, sob as penas da Lei, com a fé pública que a lei os 

outorga, que os documentos anexos a estes autos, representam 

cópia dos originais. 

Termos em que, 

P. E. deferimento. 

São Luís/MA, 20 de maio de 2020 

George Washington Silva Plácido 

                  OAB/MA 7068 

     Flávio Samuel Santos Pinto 

                   OAB/MA 8497. 


