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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 

orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 

forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal. 

 

 O projeto “Integração e Inclusão”, tombado pelo procedimento de número 74000080, foi 

criado em Abril de 2016 para identificar a rede de atendimento às pessoas com deficiência 

intelectual, doença mental e/ou transtornos mentais no Município de Vila Velha. Desde então, a 

Defensoria vem propondo uma interlocução maior entre órgãos e instituições públicas, 

propiciando, por meio do diálogo colaborativo entre os atores da rede, a satisfação do mérito das 

demandas dos necessitados, nos termos da lei. A prática prima pela resolução adequada do conflito, 

que ocorre, preferencialmente, pela via extrajudicial. Os assistidos recebem uma resposta mais 

humanizada e, por vezes, mais célere que pela via comum.  

 

Busca-se efetiva aplicação da lei federal n. 10.216/2001 (que dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental) e da lei federal n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD) na fase de 

planejamento, execução e prestação dos serviços públicos e privados, de modo a assegurar e 

promover a integração e inclusão das pessoas com deficiência intelectual e pessoas com transtornos 

e/ou doenças mentais ao exercício dos direitos fundamentais de forma digna e livre, em condições 

de igualdade. A realidade, porém, é que os serviços de saúde pública ofertados pela Administração 

Pública estão muito aquém do determinado pela Portaria n. 3.088 de 23 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde.  

  

A judicialização da demanda é realizada como ultima ratio no microssistema interno. O 

“protocolo de atendimento para casos de internação compulsória para tratamento de drogadição e 

transtorno mental grave” é fruto do projeto. Trata-se de buscar um “histórico” do paciente, como 

forma de aferir se houve de fato tentativa de inserção do paciente em ações de redução de danos, 
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com equipes de atenção da rede nas Unidades Básicas de Saúde, nos Centros de Atenção 

Psicossocial e Prontos-Socorros. 

 

Busca-se salvaguardar a dignidade da pessoa humana frente às barreiras físicas, culturais e 

sociais existentes, que limite ou impeça a participação destas pessoas no seio da sociedade, assim 

como inibir ações que limitem ou impeçam o gozo, a fruição e o exercício dos direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança, com a garantia de a pessoa com deficiência intelectual, 

doença e/ou transtorno mental não sofra nenhuma espécie de violência e discriminação, 

principalmente enquanto usuária dos serviços públicos. Por meio da educação e difusão dos direitos 

a todos os usuários da rede de atendimento e atenção de saúde pública municipal e estadual, o 

projeto atua de modo preventivo à ocorrência do dano moral, físico e até mesmo institucional.  

  

Para integrar a Defensoria Pública na rede de atendimento e atenção às pessoas com 

deficiência intelectual, doença mental e/ou transtornos mentais a Defensoria tem buscado se fazer 

presente nos espaços dialógicos sobre o tema e abre as portas da Instituição para discutir, com a 

sociedade civil e profissionais da rede de atendimento, os melhores meios para construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, de garantir o desenvolvimento da nação brasileira com objetivo de 

erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, bem como 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação, conforme encontra-se estampado no artigo 3º da Constituição de 1988.   

  

Nesta data, dia 09 de Outubro de 2017, reuniram, no Núcleo de Atendimento da Defensoria 

Pública de Vila Velha, os usuários da rede de atendimento e atenção psicossocial, incluindo os 

pacientes e seus familiares, os profissionais da rede, os militantes dos movimentos sociais, dentre 

os quais destacam-se os integrantes da luta antimanicomial e do fórum de saúde mental infanto-

juvenil, para formalizarmos, neste documento, as intenções e demandas sociais existentes em 

relação ao Município de Vila Velha.  

   

A Defensoria Pública do Estado é legitimada ope legis para defender dos interesses 

individuais e coletivos das pessoas com deficiência e necessidades especiais, e consideramos ser 
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Instituição qualificada na promoção, construção, fiscalização e monitoramento das políticas 

públicas destinadas aos direitos humanos e ao direito à saúde.  

  

Convocamos a Administração Pública municipal e estadual para se manifestar acerca dos 

projetos existentes e estabelecer um prazo máximo à população, considerando a relevância e 

urgência do tema, para a implantação e oferta dos serviços no Município de Vila Velha:  

 

● CAPS II – Para atender pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.  

● CAPSi – Para atender crianças e adolescentes. 

● Serviço Residencial Terapêutico (atualmente existem três em funcionamento).  

● Unidades de acolhimento: com caráter provisório que funcione 24h por dia. 

● Centro de Convivência: espaço de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. 

● CAPS AD III – Serviços que oferecem leitos para observação e monitoramento, 24h por dia, 

indicado para municípios com mais de 200 mil habitantes.  

● Enfermaria especializada para tratamento hospitalar para casos graves, relacionados aos 

transtornos mentais e uso abusivo de drogas.  

● Maior controle e fiscalização acerca dos medicamentos prescritos aos pacientes, para que não 

falte na farmácia cidadã.  

 

 Nestes termos, em anexo lista de cidadãos que participaram do encontro promovido pela 

“Semana de Integração e Inclusão: Saúde mental – uma questão de todos!”, no dia 09 de Outubro 

de 2017, às 13h30min, no Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública de Vila Velha.   

  

 


