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(PAJ/DPU n. 2018/017-01884) 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por seu órgão de execução, no exercício das suas 

funções constitucionais (CF/88, art. 134, caput) e legais (LC 80/94 e LC 132/09), na figura do 

Defensor Regional de Direitos Humanos, e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, pelos Defensores Públicos estaduais integrantes do Núcleo da Infância e 

Juventude, agindo nos termos dos artigos 1º, III, 5º, III, 134 e 227 da Constituição de 1988, 

artigo 37 da Convenção ONU sobre Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto 99.710/90, 

vêm, perante Vossa Excelência, com base no art. 1º, IV e art. 5º, II da Lei 7.347/1985; art. 4º, 

VII da LC 80/94; art. 7º, XVIII e art. 201, II da CF/88; art. 71 e seguintes da Lei 8.213/1991 

c/c art. 93 e seguintes do Decreto 3.048/1999, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, com sede na Rodovia BR 262, n° 3.700, Km 

3,0, Bairro Alto Lage, em Cariacica/ES, representado por sua Procuradoria-Geral,  do 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta, 

Centro, Vitória/ES, CEP 29015-110, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, 

localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 1590 - Barro Vermelho, CEP: 29057-550 - Vitória 

/ ES, Tel.: (27) 3636-5050; e da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, 

representada pela Advocacia Geral da União, com endereço à Rua José Alexandre Buaiz, nº 

160, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29050-955, pelos motivos de fato e de direito a seguir 

expostos. 

 

I. RESUMO DOS FATOS 

O Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo 

instaurou Procedimento Administrativo de nº P9956353/2016, visando ao acompanhamento da 

implementação do modelo de atenção à saúde mental previsto na Lei nº 10.216, de 06 de abril 
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de 2001, especialmente no tocante à implantação dos serviços extra-hospitalares no Município 

de Cariacica. Hoje, existem no Município dois Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) 

da categoria II, localizados em Moxuara e Jardim América (conforme previsto no art. 7°, § 4°, 

II, da Portaria 3.088/2011 do Ministério da Saúde), no entanto eles não se apresentam 

suficientes para o atendimento de demandas mais específicas, a exemplo das infanto-juvenis. 

Dentre as situações que têm sido objeto de acompanhamento, de grande relevo é a 

situação da implantação do CAPSi, no Município de Cariacica, modalidade essa que diz 

respeito ao atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes 

ou que fazem uso de crack, álcool e outras drogas, conforme preceitua o art. 7º, §4º, VI, da 

supracitada Portaria. 

Nesse contexto, o Ministério Público peticionou em 2014 (fls. 34/35 do 

Procedimento Administrativo que acompanha a exordial) perante a 1ª Vara da Infância e 

Juventude de Cariacica, a fim de requerer o acompanhamento e as providências cabíveis quanto 

à implantação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A Secretaria Municipal de Saúde de 

Cariacica foi oficiada para esclarecimentos acerca da implantação e justificou que esta 

ocorreria, consoante pactuado entre o Município e outros entes da federação, (vide cronograma 

à fl. 41 do Procedimento Administrativo), no segundo semestre de 2016.  

Em continuidade, já no ano de 2016, a Defensoria Pública do Estado do Espírito 

Santo (DPES) solicitou novas informações à Prefeitura de Cariacica (fls. 156/161), quando foi 

esclarecido não existir previsão para o início das atividades do CAPSi (fl. 163). 

Em 2017, uma Audiência Pública foi realizada para expor a precariedade de 

atendimento psicossocial infanto-juvenil em Cariacica. Foi ainda celebrado um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) pela DPES (em maio de 2017) para que uma unidade fosse 

colocada em funcionamento em 180 dias, o que não foi efetuado por falta de recursos.  

Depreende-se de todo o relatado que a Defensoria Pública Estadual realizou 

reuniões, expediu vários ofícios, efetuou diligências e realizou várias tratativas objetivando que 

os gestores implantassem o “CAPSi” para atender pessoas com idade de 0 a 18 anos que 

apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais 

graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras 

situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. 

Na medida em que a reversão do quadro depende do aporte de recursos e da 

iniciativa da União Federal, o processo foi encaminhado para a Defensoria Pública da União, a 

fim de que pudesse avaliar a necessidade de acompanhamento da matéria na esfera federal.  

Recebidos os autos do processo estadual de assistência jurídica gratuita coletiva na 

Defensoria, dada a urgência da matéria e que uma solução extrajudicial não foi possível para 

garantir a defesa dos direitos dos pacientes infanto-juvenis com transtorno mentais graves e 

persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, torna-se 

premente a necessidade de provocação do Poder Judiciário. 

 

II. PRELIMINARMENTE 
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1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO 

MUNICÍPIO: 

A Constituição Federal, no caput do art. 227, no tocante a família, criança, 

adolescente, jovem e idoso, definiu que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Ainda nessa esteira, discorre, em seu inciso II, que o Estado promoverá a assistência 

integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem e obedecendo ao preceito da criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de 

deficiência, bem como a integração social desses, um dos componentes e objetivos do CAPSi, 

desígnio da presente ação, conforme retratado ulteriormente. 

É também essa a previsão do art. 196, do mesmo diploma legal, que garante a todo 

cidadão e incumbe ao Estado o dever de garantir o direito a saúde, mediante políticas sociais e 

econômicas, promovendo o acesso universal e igualitário. Conforma-se, dessa maneira, a 

responsabilidade solidária de todos os componentes da República Federativa do Brasil na 

garantia da saúde, senão vejamos:  

Art. 196. 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.  

Por sua vez, a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, estatui, em vários de seus 

dispositivos que: 

Art. 4°. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das 

funções mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde – SUS. 

O artigo 7° da referida lei supracitada estabelece que as ações e serviços públicos 

que integram o Sistema Único de Saúde serão desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

previstas no artigo 198 da Constituição Federal, tendo como princípio a integralidade de 

assistência, definindo-a como um conjunto articulado e contínuo de serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema. 

Como é notório, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no tocante à 

responsabilidade solidária de todos os entes federativos quando o assunto é de assegurar o 

direito à saúde do cidadão, como se pode observar dos arestos abaixo colacionados, tanto 

oriundos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto do Supremo Tribunal Federal (STF), 

com tese de repercussão geral fixada. 

 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO 
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DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. 1. O funcionamento do 

Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e 

dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam 

para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a 

medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1.306.865/PI, 2ª T., DJe 05/08/2013) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode 

ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF, RE 

855.178/SE, Tribunal Pleno, DJe 16/03/2015, tema 793) 

Ciente dos direitos constitucionais e legais assegurados a todos, sobretudo os 

concernentes à vida e à saúde, o legislador estabeleceu o dever do Estado (em sentido lato), por 

meio de seus diversos órgãos de gestão e execução, de assegurar ao paciente portador de 

transtorno mental o melhor tratamento, de acordo com sua necessidade, visando a alcançar sua 

recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. 

Assim, o novo modelo de atenção previsto anteriormente em portarias do Ministério 

da Saúde e em algumas leis estaduais, passou a ter sede na Lei nº 10.216/2001, que reconheceu 

o direito à reinserção social dos “pacientes de longa permanência” em hospitais psiquiátricos: 

Art. 1º Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de 

que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à 

raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, 

família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu 

transtorno, ou qualquer outra. [...] 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:  

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 

saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e 

na comunidade;  

[...] 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Art. 3º É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, 

a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, 

com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em 

estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que 

ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. 

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando 

os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.  
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§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do 

paciente em seu meio. 

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer 

assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços 

médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em 

instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos 

mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no 

parágrafo único do art. 2°.  

Art. 5º O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize 

situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou 

de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada 

e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária 

competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 

assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário”. (grifamos) 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde passou a capitanear a transição do modelo 

hospitalocêntrico para um modelo baseado na excepcionalidade da internação e prevalência da 

assistência extra-hospitalar, que vem gerando bons resultados onde já implementado. Contudo, 

a implementação dessas mudanças depende da efetiva colaboração de todos os entes da saúde 

pública (e, em especial, da União Federal). Lembre-se que tal articulação é dever constitucional, 

consoante dispõe o art. 23, caput, II, da CF/88, in verbis: 

“É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

[...] II  cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência;”  

Por seu turno, o inciso XI, do artigo 7º da lei de regência do SUS, Lei nº 8.080/90, 

preconiza a “conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de 

assistência à saúde da população.” 

Insta salientar, ainda, que cabe ao Município, com auxílio da União e do Estado, a 

iniciativa na criação e estruturação da rede extra hospitalar. Ademais, conforme preceitua o 

art. 30, da Carta Magna, compete aos Municípios:  “prestar, com a cooperação técnica e 

financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população". A despeito 

disso, o Município de Cariacica, quando provocado, alegou não ter recursos e subsídios para 

considerar a criação de um CAPSi.  

Dessa maneira, não sobejam dúvidas quanto à omissão no cumprimento da solidária 

responsabilidade para assegurar o tratamento adequado à saúde mental de crianças e 

adolescentes em Cariacica. Assim, nada obstante o complexo arcabouço protetivo previsto no 

ordenamento jurídico, resta evidenciado que há falha injustificada e prolongada (visto que o 

cronograma inicial se fixava em 2016) na criação do Centro de Referência mencionado.  

Nesse quadro de inércia dos gestores do SUS, não há outro caminho que não a 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), em defesa dos direitos 

fundamentais e dos serviços essenciais previstos pela Carta Magna – vida, dignidade da pessoa 

humana, saúde – para garantir a eficiência dos serviços prestados na área de saúde mental. Por 

tudo, demonstrada está a legitimidade passiva de União, o Estado e Município. 
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2. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

A Defensoria Pública tem por função institucional a orientação jurídica e a defesa, 

em todos os graus, dos direitos dos necessitados. É instituição essencial à função jurisdicional 

do Estado, justamente por garantir o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita 

aos necessitados, conforme assegura o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, intrinsecamente 

ligado ao direito fundamental do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, do mesmo 

diploma. 

No intuito de abrigar a ideia inerente ao reconhecimento da legitimidade para o 

ajuizamento de demandas coletivas pela Defensoria Pública e harmonizar a aplicação do 

Código Consumerista, o legislador pátrio alterou, por meio da Lei nº 11.448/071, a redação do 

artigo 5º da Lei n.º 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, legitimando explicitamente 

a propositura da ação cidadã pela Defensoria Pública. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 3493/DF na qual ficou 

consolidado o entendimento pela possibilidade de ajuizamento de ação coletiva pela Defensoria 

Pública da União, cuja ementa representativa do teor segue transcrita: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA 

DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, 

INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 

11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS 

STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA 

PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO 

À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS 

HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA 

CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE 

EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3943, 

Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015) 

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: 

“[...] O entendimento desta Corte é no sentido de que a Defensoria Pública possui legitimidade 

para propor ações coletivas em defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos.[...]”  (AgRg no REsp 1404305/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 03/09/2015). 

                                           
1  Mesmo antes da promulgação da Lei nº 11.448/07, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 555.111, Rel. 

Min, Castro Meira) já reconhecia a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública, nos 

seguintes termos: “Reconhecida a relevância social, ainda que se trate de direitos essencialmente individuais, 

vislumbra-se o interesse da sociedade na solução coletiva do litígio, seja como forma de atender às políticas 

judiciárias no sentido de se propiciar a defesa plena do consumidor, com a conseqüente facilitação ao acesso à 

Justiça, seja para garantir a segurança jurídica em tema de extrema relevância, evitando-se a existência de decisões 

conflitantes”. 
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3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA 

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIV assegura que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Para tanto, dispõe em seu art. 134 que: “A Defensoria Pública é instituição essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os 

graus, aos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.” 

Como a ação civil aqui proposta é ajuizada em benefício de tais pessoas, bem como 

considerando que a Defensoria Pública goza da isenção de custas judiciais, pede-se a concessão 

da gratuidade da justiça, sem prejuízo da condenação em honorários e custas, na forma da lei, 

nos processos individuais posteriormente intentados para execução do direito aqui declarado. 

Relembre-se, por oportuno, que a Defensoria Pública goza da prerrogativa de 

todos os prazos processuais em dobro e intimação pessoal em qualquer grau ou instância, 

nos termos da Lei Complementar nº 80/1994. 

 

III. FUNDAMENTOS 

1. HISTÓRICO DA TRANSIÇÃO DO MODELO MANICOMIAL PARA 

MEDIDAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

O tratamento às pessoas com transtorno mental passou por muitas mudanças ao 

longo dos séculos, atravessando a dicotomia do tratamento adequado em relação aos 

marginalizados pela sociedade, a saber, os ditos “loucos”. O Brasil foi atingido pela Reforma 

Psiquiátrica em meados da década de 90, situação em que passou a ser signatário da Declaração 

de Caracas que propunha a reestruturação da assistência psiquiátrica que, naquele momento, 

não era pautada em terapia apropriada, mas somente na internação (modelo manicomial), como 

subterfúgio para a segregação dessas pessoas. 

Lembre-se de que desde 2001 as pessoas com transtornos mentais passaram a ter 

seus direitos protegidos, uma vez promulgada a Lei 10.216/2001 – que estatuiu tais direitos no 

ordenamento jurídico brasileiro, seguindo as diretrizes propostas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) que, por sua vez, visava a não discriminação desses indivíduos. 

Nesse mesmo ano, devido à criação da norma supracitada, surgiu a Política de 

Saúde Mental que visava a garantir ao paciente com transtorno mental, serviços substitutivos 

aos hospitais psiquiátricos buscando a desinstitucionalização de “pacientes de longa 

permanência” em hospitais, para que fosse possibilitada a reabilitação psicossocial desses.  

A longa permanência em hospitais psiquiátricos, sem projeto terapêutico 

individualizado voltado para reinserção social é violação à liberdade e à cidadania realizada às 

custas do SUS, e resulta em consequências irreversíveis para muitos pacientes. Lembre-se que, 

mesmo no caso de crimes, o art. 97 do Código Penal Brasileiro, em seu §1°, enuncia que a 

internação, ou o tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, mas perdurará apenas 

enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.  
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Foi constatado pelo próprio Ministério da Saúde que a falta de tratamento adequado 

isola ainda mais os indivíduos e pode piorar o quadro clínico, ocasionando riscos a eles mesmos 

ou aos demais, tendo em vista terem constantes alterações em seus comportamentos e, decerto, 

serem imprevisíveis, se não acompanhados apropriadamente. Ademais, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), em sua Recomendação n° 10 de 20042, orientou que fossem reforçados a 

proteção, os direitos humanos e as liberdades fundamentais para pessoas que têm transtornos 

mentais, principalmente àqueles que são submetidos a tratamento involuntário. Explicitou ainda 

que essas pessoas também têm o direito de serem tratadas da forma menos restritiva e invasiva 

possível em locais adequados e que devem ser promovidas medidas de reabilitação profissional 

para promover a integração na comunidade. 

Nesse contexto, o mundo passou a dar atenção especial a essa parcela da sociedade, 

ocasião na qual o Brasil buscou confrontar e solucionar a situação, circunstância essa em que 

houve a consolidação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que, embora tenham 

surgido a partir da década de 80, evoluíram bastante após as orientações da OMS e hoje são 

instituídos por Portarias que visam formalizar esses institutos e cada vez mais ampliar essa 

modalidade de atendimento. 

Esses centros surgem em boa ocasião, uma vez que são alternativos aos 

estabelecimentos que oferecem tratamento manicomial que, há tempos, se tornaram obsoletos 

e não acompanharam o desenvolvimento da medicina, bem como o desenvolvimento de 

ferramentas mais eficazes no campo terapêutico. 

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A REDE DE ASSISTÊNCIA 

PSICOSSOCIAL 

De tudo o que foi exposto, primordial é a discussão acerca da assistência 

psicossocial e de que maneira, hoje, é executada no Brasil. A Portaria do Ministério da Saúde 

                                           
2  Recommendation Rec(2004)10 of the Committee of Ministers to member states - concerning the 

protection of the human rights and dignity of persons with mental disorder (Adopted by the Committee of Ministers 

on 22 September 2004 at the 896th meeting of the Ministers' Deputies)  

 […] GUIDELINES […] Chapter I – Object and scope.  

 Article 1 – Object 1. This Recommendation aims to enhance the protection of the dignity, human rights 

and fundamental freedoms of persons with mental disorder, in particular those who are subject to involuntary 

placement or involuntary treatment. […] 

 Article 8 – Principle of least restriction. Persons with mental disorder should have the right to be cared 

for in the least restrictive environment available and with the least restrictive or intrusive treatment available, 

taking into account their health needs and the need to protect the safety of others. 

 Article 9 – Environment and living conditions 1. Facilities designed for the placement of persons with 

mental disorder should provide each such person, taking into account his or her state of health and the need to 

protect the safety of others, with an environment and living conditions as close as possible to those of persons of 

similar age, gender and culture in the community. Vocational rehabilitation measures to promote the integration 

of those persons in the community should also be provided. 

 Article 10 – Health service provision - Member states should, taking into account available resources, 

take measures: 

 i. to provide a range of services of appropriate quality to meet the mental health needs of persons with 

mental disorder, taking into account the differing needs of different groups of such persons, and to ensure equitable 

access to such services; 
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n. 3.088/2011 estabeleceu a Rede de Atenção Psicossocial e, em seu artigo 5°, determinou a 

forma que seria constituída, conforme segue: 

 
I - atenção básica em saúde, formada pelos seguintes pontos de atenção: 

a) Unidade Básica de Saúde; 

b) equipe de atenção básica para populações específicas: 

1. Equipe de Consultório na Rua; 

2. Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter 

Transitório; 

c) Centros de Convivência; 

II - atenção psicossocial especializada, formada pelos seguintes pontos de 

atenção: 

a) Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; 

III - atenção de urgência e emergência, formada pelos seguintes pontos de 

atenção: 

a) SAMU 192; 

b) Sala de Estabilização; 

c) UPA 24 horas; 

d) portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; 

e) Unidades Básicas de Saúde, entre outros; 

IV - atenção residencial de caráter transitório, formada pelos seguintes pontos 

de atenção: 

a) Unidade de Recolhimento; 

b) Serviços de Atenção em Regime Residencial; 

V - atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de atenção: 

a) enfermaria especializada em Hospital Geral; 

b) serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas; 

VI - estratégias de desinstitucionalização, formada pelo seguinte ponto de 

atenção: 

a) Serviços Residenciais Terapêuticos; e 

VII - reabilitação psicossocial. 

Assim, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) compõem a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), instituída na supracitada Portaria. Essa normativa, em seu art. 4º, define 

que tais centros têm por escopo a promoção de cuidados em saúde especialmente para grupos 

vulneráveis, tais como crianças, adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e populações 

indígenas, no tocante ao uso de entorpecentes, buscando a reabilitação e reinserção na 

comunidade, partindo de um modelo ambulatorial. Seu funcionamento tem fito substitutivo às 

internações em hospitais psiquiátricos, como opção de tratamento para pessoas que sofrem com 

transtornos mentais, psicoses, entre outros, cujo quadro justifique cuidado intensivo.  

Os CAPS têm por objetivo, então, ofertar à população de sua área de abrangência 

acompanhamento clínico e reinserção social, através do trabalho, lazer, exercício de direitos 

civis e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

No caso em tela, se torna imprescindível a apresentação do CAPSi, cuja 

regulamentação está determinada no art. 7º, § 4º, VI da referida Portaria do Ministério da Saúde 

n. 3.088/2011, nos seguintes termos: 
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Art. 7º, (...) § 4º Os Centros de Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes 

modalidades: 

VI - CAPS I: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e 

persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço aberto e de 

caráter comunitário indicado para municípios ou regiões com população acima de 

cento e cinquenta mil habitantes. 

A inexistência desse aparato fundamental se torna mais gravosa no contexto de 

menores em conflito com a Lei, quando a ausência de instituição adequada ao acompanhamento 

psicossocial extramuros, pode fazer com que se apliquem sanções perpétuas, o que não possui 

guarida legal.  

Sendo assim, depreende-se que há elaborado um modelo de atendimento específico 

para atender as demandas das crianças e dos adolescentes que, em razão da idade, precisam de 

atendimento diferenciado daqueles que são pacientes dos CAPS de outras categorias, o que 

sustenta o propósito da presente Ação Civil Pública. De mais a mais, partindo do pressuposto 

que, conforme estabelecido pela Lei n° 13.146/2015, “considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 

o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, infere-se que as pessoas com 

transtorno mental podem fazer parte desse rol. 

Análogo a essa conclusão, pode-se dizer que o CAPSi se adéqua aos moldes da Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, sendo de suma importância, haja vista se 

perfazer na autodeterminação das pessoas que têm transtorno mental ou alguma outra restrição. 

A referida Lei tem o intuito de empreender a todos que pessoas com deficiência não devem ser 

isoladas e, além disso, esclarece que possuem autonomia, bem como aptidão para executar 

trabalhos e exercer atividades, sejam elas de qualquer fito, salvo ressalvas, sem que sofram 

qualquer tipo de discriminação.  

Uma rede assistencial instrumentalizada, portanto, assegura e promove a inclusão 

de pessoas com deficiência na comunidade, com seus serviços de atendimento especializado e 

critérios que sempre estão voltados à inserção dos membros, ora marginalizados, novamente no 

convívio social, além de oferecer tratamento apropriado e humanizado a todos.  

Diante disso, nada mais há que se falar acerca da importância e da necessidade da 

implementação frente a efetividade e diretrizes desses Centros, seja no âmbito jurídico, seja no 

âmbito social. 

 

3. SITUAÇÃO DE CARIACICA 

O município de Cariacica, atualmente, conta com dois Centros de Atenção 

Psicossocial destinados ao tratamento de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, 

bem como pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Esses, 

por serem de categoria II (conforme Portaria MS 3.088/2011), não são adequados para o 

atendimento de crianças e adolescente que possuem as mesmas necessidades, uma vez que, até 

mesmo pelas recomendações da OMS, essas não devem receber o mesmo tratamento que 

adultos, justamente por responderem diferentemente aos tratamentos psiquiátricos realizados. 
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A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na ocasião em que buscava 

informações para ter certeza de que havia necessidade da instauração da modalidade CAPSi na 

região de Cariacica, levantou os seguintes dados: 

1. A Montanha da Esperança (fls. 201/203), que executa o acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes naquele município informou que 

constatou, dentre as 50 crianças e adolescentes que acolheu entre 

01/11/2015 e 01/11/2016, a necessidade de que 42 (84%) tivessem 

acompanhamento Psicossocial, sem que houvesse equipamento público 

adequado para tanto; 

2. O Conselho Tutelar daquela cidade (fl. 216) informou que, no mesmo 

período (01/11/2015 a 01/11/2016) chegaram ao seu conhecimento 43 

crianças ou adolescentes que necessitavam de acompanhamento do 

CAPSi; 

3. O IASES (autarquia estadual que administra as unidades de execução de 

medida socioeducativa de internação de adolescentes, que possui 5 unidades 

naquele município – UFI, UNIP 1, UNIP 2, UNIS e CSE) informou que no 

mesmo período teve que levar internos para a realização de 192 

atendimentos psicológicos (5 casos) ou psiquiátricos (182 casos) (fls. 

222/225), de 42 socioeducandos (fl. 226); 

4. A Prefeitura Municipal de Cariacica prestou informações acerca das 

crianças prejudicadas pela falta desse tipo de estabelecimento na região (fls. 

227/228) apresentando 14 nomes que precisavam do atendimento. 

Nesse contexto, ainda em busca do conhecimento quanto à demanda infantil no 

município em relação à necessidade de tratamento psiquiátrico por Centros de Atenção 

Psicossocial, a DPES recolheu informações junto a um projeto realizado com crianças e 

adolescentes em Montanha da Esperança – Cariacica/ES, onde foi retratada a quantidade de 

crianças que eram ou já tinham sido alunas daquela instituição no mês de abril de 2016 (fls. 

21/22). Foram detectadas, então, 84 (oitenta e quatro) crianças, dentre elas, muitas dependentes 

de substâncias psicoativas, outras com transtorno mental, ou mesmo acometidas dos dois males 

supracitados. Desse total, pelo menos 18 (dezoito) possuíam transtorno mental, seja ele 

consequência do uso de drogas ou não. 

Sendo assim, diante da crescente violência e evasão escolar vivida nos últimos 

tempos, não é inimaginável que ainda há muitas crianças que vivem em situação de rua, ou até 

mesmo possuem local para deitar, porém fazem uso de entorpecente e muitas vezes 

desenvolvem transtornos mentais. 

Isto é, a própria falta da rede de referência especializada leva ao 

subdimensionamento dos dados disponíveis. 

O Município de Cariacica, com o apoio de Estado e União, é responsável pelos 

cidadãos que deixam de receber o tratamento de que necessitam, em razão do baixo nível de 

cobertura dos CAPS, que só compreende a categoria II, bem como pelos pacientes que 

permanecem internados, em situação de isolamento ou à mercê da sorte perdendo, a cada dia, 
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a identidade e a possibilidade de serem reinseridos na sociedade, deixando de receber o 

tratamento previsto em lei.  

  Diante das diversas tentativas, conclui-se que o município de Cariacica, assim 

como o Estado do Espírito Santo e a União Federal, não tem cumprido seu inalienável e 

intransferível dever de bem prestar um razoável serviço de saúde pública, especialmente no que 

tange à saúde mental de crianças e adolescente daquela cidade da Grande Vitória. 

 

4. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS E NECESSIDADE DE MEDIDAS 

JUDICIAIS 

Conforme se depreende da narrativa acima, no caso em tela, há anos a Defensoria 

Pública batalha pela garantia de disponibilização de adequado tratamento à saúde para crianças 

e adolescentes no Município de Cariacica. Nesse tempo, foram intentadas diversas maneiras de 

assegurar que União Federal, Estado e Município cumprissem o seu dever constitucional e 

instalassem devidamente um CAPSi com atribuições e recursos para implementar a rede 

psicossocial regional; infelizmente, sem sucesso. 

Em outubro de 2016, a Prefeitura, ao ser mais uma vez oficiada para esclarecer 

quanto à possibilidade de implementação do CAPSi, informou não ter havido provisionamento 

orçamentário para a instauração do estabelecimento durante as Gestões municipais anteriores 

(fls. 163). Ademais, ressaltou a dificuldade financeira enfrentada pelo Município, diante da falta 

de apoio dos demais entes federativos, de modo que não haveria mais previsão para uma 

possível instalação do Centro de Atenção. 

Vale lembrar que, muito embora o Município alegue falta de verbas, nada impede 

que esse realize convênio com os demais entes federativos para levar à frente necessidades 

urgentes. Está prevista na Constituição Federal a possibilidade do estabelecimento de convênios 

entre os entes federativos, munidos da responsabilidade de assegurar todos os direitos aos 

cidadãos, em prol do bem-estar social, conforme segue: 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 

meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos. 

Além disso, como componente de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 

diversos entes estão envolvidos no fornecimento de incentivos monetários para realizar a 

implementação do CAPSi, de acordo com as Portarias MS n° 245/2005 e n° 3.089/2011. Não 

obstante, a situação de inércia persiste e, enquanto isso, diversos jovens continuam 

desguarnecidos. 

Assim, crianças e adolescentes com transtornos mentais, que deveriam ser 

beneficiadas com as políticas de desinstitucionalização, permanecem sem o necessário 

atendimento por meio de um CAPSi, desprovidas do indispensável atendimento que seu caso 

exige, em ofensa a sua cidadania e individualidade.  
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Resta nítido, portanto, que, sem a confluência de esforços dos três entes políticos e 

a devida responsabilização, não será viável a execução do compromisso constitucionalmente 

assumido, motivo pelo qual é necessário movimentar o judiciário para assegurar o devido 

direito a essa parcela da sociedade. De outra banda, pelo que se observou até o momento, esse 

mutirão de vontades somente ocorrerá mediante ordem judicial. 

 

IV. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni 

iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). É o caso 

da presente Ação Civil Pública. 

O fumus boni iuris é evidente na hipótese em tela, tendo em vista todos os 

argumentos de fato e de direito expostos ao longo da peça vestibular, que demonstram a 

obrigação de Município, Estado e União Federal em prestar tratamento de saúde condigno e 

efetivo às pessoas portadoras de transtorno mental.  

O periculum in mora, por sua vez, se evidencia diante do fato de que a cada dia os 

gestores do SUS estão deixando correr uma dívida social e jurídica pelo desatendimento de 

todos os casos de saúde mental que necessitam de tratamento especializado nesse município, 

dívida essa que surge em detrimento do Sistema Único de Saúde, da população local, em 

absoluto descumprimento de praticamente todos os deveres do Poder Público para com a saúde 

mental das crianças e adolescentes daquele município.  

É dizer: cada dia sem a rede de referência especializada, multiplicam-se os 

danos à população infantojuvenil de Cariacica, o que compromete o desenvolvimento 

sadio desses jovens. 

Além disso, se não for antecipado o provimento de mérito, com o transcorrer do 

tempo, ou com a soma do acaso com o desatendimento, patologias podem se tornar crônicas e 

irreversíveis, sem contar problemas e desgastes familiares pelo não tratamento adequado do 

transtorno, assim como a situação em que o Estado provê um tratamento desumanizado a seus 

cidadãos mais fragilizados.  

Requer, outrossim, concedida a tutela antecipada, seja estipulada multa diária em 

caso de não cumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida 

ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, criado pelo Decreto Estadual 

nº 4.329, de 05 de janeiro 1990, conforme art. 13, da Lei 7.347/85, por cujo pagamento o 

Chefe do Poder Executivo Municipal fica pessoalmente responsável. 

E, para que deem imediato cumprimento, pede sejam intimados do teor da decisão, 

pelo Excelentíssimo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, sob pena de responsabilização penal 

e por improbidade administrativa. 

 

V. REQUERIMENTOS E PEDIDOS 

Diante do exposto, requerem as autoras: 
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a) A citação dos réus para contestarem a ação; 

b) Seja deferido o pedido de antecipação de tutela, consistente em obrigação de 

fazer, para que os réus deem início ao funcionamento do CAPSi no Município de Cariacica, no 

prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, observando os seguintes procedimentos: 

b.1) No prazo de 30 (trinta) dias o Município de Cariacica deverá encaminhar ao 

Ministério da Saúde a solicitação de incentivo financeiro de que trata a Portaria 

n. 245/GM, de 17 de fevereiro de 2005 (cópia anexa), obedecendo os requisitos 

constantes da norma acima mencionada; 

b.2) No prazo de 60 (sesenta) dias o recurso deverá ser colocado, de forma efetiva, 

à disposição do Município; 

b.3) Após o recebimento do recurso proveniente da solicitação supracitada, o 

Município de Cariacica deverá realizar a implantação efetiva do CAPS I 

colocando-o em funcionamento em até 3 (três) meses após o recebimento 

daquele incentivo financeiro (art. 2º, IV, Portaria 245/GM/2005) observando, 

para isso, principalmente, as normas contidas na Portarias 336/GM/2002 (cópia 

anexa). 

b.4) Em seguida à implantação efetiva do CAPSi, encaminhar processo de 

cadastramento à Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do art. 2° da 

Portaria MS 245 e Portaria MS 336. 

c) Ao final, seja julgada procedente a presente demanda, com a confirmação da 

tutela antecipadamente concedida ou, caso não tenha sido deferido o pedido de tutela de 

urgência, seja determinado aos réus que cumpram a obrigação de fazer consistente na efetivação 

do funcionamento do CAPSi no Município de Cariacica, no prazo de até 180 (cento e oitenta) 

dias, observando os seguintes procedimentos: 

c.1) No prazo de 30 (trinta) dias o Município de Cariacica deverá encaminhar ao 

Ministério da Saúde a solicitação de incentivo financeiro de que trata a Portaria 

n. 245/GM, de 17 de fevereiro de 2005 (cópia anexa), obedecendo os requisitos 

constantes da norma acima mencionada; 

c.2) No prazo de 60 (sesenta) dias o recurso deverá ser colocado, de forma efetiva, 

à disposição do Município; 

c.3) Após o recebimento do recurso proveniente da solicitação supracitada, o 

Município de Cariacica deverá realizar a implantação efetiva do CAPS I 

colocando-o em funcionamento em até 3 (três) meses após o recebimento 

daquele incentivo financeiro (art. 2º, IV, Portaria 245/GM/2005) observando, 

para isso, principalmente, as normas contidas na Portarias 336/GM/2002 (cópia 

anexa). 

c.4) Em seguida à implantação efetiva do CAPSi, encaminhar processo de 

cadastramento à Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do art. 2° da 

Portaria MS 245 e Portaria MS 336. 
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Dá-se à causa, conforme disposto no art. 258 do Código de Processo Civil, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

 

Vitória, 18 de outubro de 2018. 
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