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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ-ESTADO 

DE SANTA CATARINA 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

sediada, neste município, no endereço constante no rodapé da presente, vem, por meio 

do defensor público infra firmado, perante Vossa Excelência, propor AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA  em face do MUNICÍPIO 

DE ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito público, representado pelo SENHOR 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, sediado nesta cidade na Rua Alberto 

Werner, n. 100, CEP 88304-053, com fulcro nos fatos e no direito a seguir delineados: 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O 

AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Preambularmente, de forma a de demonstrar a legitimidade da Defensoria 

Pública para o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, insta traçar um apanhado 

normativo sobre a matéria. 

A Defensoria Pública, de forma consentânea com o art. 134 da Constituição 

Federal, é uma instituição essencial à justiça, sendo encarregada da nobre missão de 

garantir aos necessitados o acesso à justiça, direito fundamental que deve ser observado 

tanto sobre um prisma formal como material. 
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Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 

defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 

LXXIV.  

Pois bem. Representando o interesse dos social e economicamente vulneráveis 

no âmbito do processo coletivo, a Defensoria Pública encaixa-se perfeitamente como 

legitimada autônoma à propositura de Ação Civil Pública, consoante lei complementar 

Federal 80/1994, com redação dada pela lei Complementar 132/09, que define normas 

gerais a serem observadas pelas Defensorias Públicas Estaduais: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 

outras: 

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações 

capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da 

demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; 

Como não poderia deixar de ser, é semelhante a dicção do art. 4º, inciso VII, da 

Lei Complementar  575/12 do Estado de Santa Catarina. In verbis: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, a 

serem exercidas exclusivamente em benefício de seus assistidos, 

nos termos do art. 2º desta Lei Complementar, dentre outras: 

VII- promover ação civil pública e todas as espécies de ações 

capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da 

demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; 

Ademais, com o advento da Lei nº 11.448/07, que alterou a Lei 7.347/85 

(disciplina a ação civil pública) houve ampliação expressa no rol dos legitimados a 

promoveram a ação civil pública  

Art. 5º  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: 

II - a Defensoria Pública; 
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Neste sentido, de legitimar a Defensoria Pública para a tutela judicial de 

interesses coletivos através de Ação Civil Pública, é a pacífica jurisprudência pátria, 

como se vê pela leitura do julgado abaixo do Superior Tribunal de Justiça, colacionado 

a título meramente exemplificativo: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DEFENSORIA 

PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 5º, II, DA LEI Nº 

7.347/1985 (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.448/2007). 

PRECEDENTE. 

1. Recursos especiais contra acórdão que entendeu pela 

legitimidade ativa da Defensoria Pública para propor ação civil 

coletiva de interesse coletivo dos consumidores. 

2. Este Superior Tribunal de Justiça vem-se posicionando no 

sentido de que, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85 (com 

a redação dada pela Lei nº 11.448/07), a Defensoria Pública tem 

legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar em 

ações civis coletivas que buscam auferir responsabilidade por 

danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico e dá outras providências. 

3. Recursos especiais não-providos” 

(REsp 912.849/RS, Rel. Ministro  JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 28/04/2008) 

 

A legitimidade conferida à Defensoria Publica para a interposição de ação civil 

pública tem como fundamento a garantia de um acesso à Justiça mais amplo, uma vez 

que viria a se somar juntamente com os demais legitimados para tutelar direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos.  

Com efeito, o art. 134 da C.R.F.B não coloca, propositadamente, limite às 

atribuições da Defensoria Pública, de forma que possa ser alcançado, com a maior 

amplitude possível, seu fim maior, que é a defesa dos necessitados.  
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Ora, em apertada síntese, não haveria fundamento nos artigos 5º, inc. LXXIV e 

134 da C.R.F.B, se fosse criado um órgão a fim de defender necessitados 

individualmente, deixando-se de lado a defesa de lesões coletivas, que são socialmente, 

via de regra, mais graves. 

Sobre o tema, esclarecedor e doutrinário é o voto do Ministro Teori Albino 

Zavascki, no julgamento do Recurso Especial supra mencionado: 

As normas infraconstitucionais de legitimação ativa da 

Defensoria Pública devem ser interpretadas levando em 

consideração as funções institucionais estabelecidas na 

Constituição. Nos termos do art. 134 da CF, "A Defensoria 

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os  

graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV". Esse 

dispositivo a que se reporta a norma estabelece, por sua vez, que 

"O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos". Considerado o 

princípio da máxima efetividade da Constituição e, 

especialmente, dos instrumentos de tutela dos direitos por ela 

criados, não há dúvida de que os dispositivos transcritos 

conferem à Defensoria Pública legitimação ativa ampla no plano 

jurisdicional, tanto sob o aspecto material, quanto no 

instrumental. Não há razão para, no plano material, excluir as 

relações de consumo ou de, no âmbito processual, limitar seu 

acesso ao mero plano das ações individuais. Portanto, é legítima, 

do ponto de vista constitucional, a disposição do art. 4º, XI, da 

Lei Complementar 80, de 1994, segundo a qual "São funções 

institucionais da Defensoria Pública, dentre outras (...) 

patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado". E nada 

impede que, para o adequado exercício dessa e das suas outras 

funções institucionais, a Defensoria Pública lance mão, se 

necessário, dos virtuosos instrumentos de tutela coletiva. 

Avançando-se no debate, impende salientar que a doutrina compreende o termo 

"necessitado" empregado no art. 134 da Constituição Federal sob duas óticas: a do 

necessitado econômico e a do necessitado jurídico. O primeiro seria a pessoa 

impossibilitada economicamente de arcar com os custos de uma orientação jurídica e da 

defesa judicial ou administrativa de seus direitos. Já o segundo seria aquele 
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juridicamente ou socialmente vulnerável, tais como a mulher vítima de violência 

doméstica, o idoso, os deficientes físicos, os presos, as vítimas de tortura, os 

consumidores, os usuários de serviço público, os usuários de plano de saúde e assim por 

diante. 

Neste sentido o art. 4º da Lei Complementar Federal 80/1994 elenca as seguintes 

funções institucionais da Defensoria Pública: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 

outras: 

VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, 

difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do 

consumidor; 

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da 

criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de 

necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica 

e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam 

proteção especial do Estado; 

XVII – atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de 

internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob 

quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e 

garantias fundamentais; 

XVIII – atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas 

vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer 

outra forma de opressão ou violência, propiciando o 

acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas; 

Assim, no que atine a necessidade da comprovação da insuficiência de recursos, 

além desta se aplicar exclusivamente às demandas individuais em que sejam parte 

hipossuficientes econômicos, não àquelas em que a hipossuficiência seja social ou 

jurídica, nas ações coletivas este requisito resultará do objeto da demanda, bastando que 

haja indícios de que parte ou boa parte dos assistidos seja necessitada. 

Para que a Defensoria Pública seja considerada como 

“legitimada adequada” para conduzir o processo coletivo, é 

preciso que seja demonstrado o nexo entre a demanda coletiva e 
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o interesse de uma coletividade composta por pessoas 

“necessitadas”, conforme locução tradicional. Assim, por 

exemplo, não poderia a Defensoria Pública promover ação 

coletiva para a tutela dos direitos de um grupo de consumidores 

de PlaySatation III ou de Mercedes Benz. Não é necessário, 

porém, que a coletividade seja composta exclusivamente por 

pessoas necessitadas. Se fosse assim, praticamente estaria 

excluída a legitimação da Defensoria para a tutela de direitos 

difusos, que pertencem a uma coletividade de pessoas 

indeterminadas. Ainda neste sentido, não seria possível a 

promoção de ação coletiva pela Defensoria quando o interesse 

protegido fosse comum a todas as pessoas, carentes ou não. 

(DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso 

de Direito Processual Civil. Processo Coletivo. 6ª ed. Salvador: 

Juspodivm, 2011. p. 219). 

No caso em apreço, a legitimidade da Defensoria Pública é manifesta, uma vez 

que a presente demanda, conforme adiante será melhor visto, se refere aos pacientes que 

tratam doenças mentais no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial e no  Município de 

Itajaí de forma geral, e estão sem o devido atendimento adequado, o que presume sua 

condição de necessitados. 

 Por fim, não é demais destacar, como já elucidado, que, nos termos do art. 4º, 

inciso VII da Lei Complementar 84/90, a Defensoria Pública tem legitimidade para 

promover ação civil pública desde que o resultado possa beneficiar grupo de pessoas 

hipossuficientes.  

Diante desta situação fica evidente de necessidade, a Defensoria Pública se firma 

como instituição dotada de legitimidade autônoma para a condução do processo, uma 

vez que, agindo no cumprimento de suas funções, caminha diretamente ao encontro do 

princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia ao acesso à justiça. 

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RÉU 
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A legitimidade passiva do réu Município de Itajaí decorre, inicialmente, da 

Constituição Federal: 

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 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

O art. 3º da Lei nº 10.216/2001, estabelece que “É de 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”. 

A Lei n.º 8.080/90, por sua vez, disciplina a organização, direção e gestão do 

Sistema Único de Saúde, nos seguintes moldes: 

Art. 9º - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de 

acordo com o inciso I do artigo 198 da Constituição Federal, 

sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes 

órgãos: 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 

Saúde ou órgão equivalente 

No caso em análise, a legitimidade passiva do Município, apesar da existência 

da solidariedade entre os entes, demonstra-se efetiva em razão do pleito ser meramente 

de gerência e execução de um serviço público de saúde local.  

Assim, prevê a Constituição Federal que União, os Estados-membros, o Distrito 

Federal, e os Municípios são igualmente responsáveis, na medida da sua competência. 

Diz o art. 23, caput, II, da CF/88, in verbis: 
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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; 

Através da interpretação da Lei nº 8.080/90, nos seus artigos 7º e 18º pode-se 

deduzir que cabe diretamente ao Município de Itajaí a estruturação do CAPS e da saúde 

mental do município como um todo, diante da sua condição de gestor direto e local do 

Sistema Único de Saúde.   

Diz a Lei  Lei nº 8.008/90: 

“Art. 7º [...] 

[...] IX - descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios; 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 

compete: I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 

saúde; II - participar do planejamento, programação e 

organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção 

estadual”.  

O réu, Município de Itajaí, portanto, como integrante do Sistema Único de 

Saúde, figura como parte passiva legítima, uma vez que é financiador e executor das 

ações e serviços de saúde, e tem ciência que o tratamento dispensado aos pacientes 

portadores de transtornos mentais no município, está em desacordo com os princípios e 

diretrizes do SUS e com os preceitos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria GM n. 336/2002, 

sendo que a decisão postulada projetará efeitos diretos sobre sua  esfera jurídica. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS- A REFORMA PSIQUIÁTRICA E A 

CRIAÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) 

 

Em um primeiro momento, insta delinear um panorama histórico e também 

normativo acerca da Reforma Psiquiátrica no Brasil e suas consequências, dentre as 

quais, antecipa-se, se destaca a criação de CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), 

objeto de cotejo minudente mais adiante nesta exordial.  

Pois bem. No Brasil, a Reforma Psiquiátrica começa a ser efetivamente debatida 

em 1970 com a crise da Divisão Nacional de Saúde Mental – DINSAM. Esta crise se 

instaurou notadamente pela denúncia de três médicos bolsistas sobre as irregularidades 

das unidades hospitalares e a situação trágica do hospital onde trabalhavam, solicitando 

melhores condições de trabalho e melhores condições de tratamento para os internos. 

Surge assim o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental – MTSM, caracterizado 

por seu perfil não-cristalizado institucionalmente, sem a existência de estruturas 

institucionais solidificadas. 

Assim nasceu o MTSM, cujo objetivo constitui-se em um 

espaço de luta não institucional, em um lócus de debate e 

encaminhamento de propostas de transformações da assistência 

psiquiátrica, que aglutina informações, organiza encontros, 

reúne trabalhadores em saúde, associações de classe,bem como 

entidades e setores mais amplos da sociedade. (AMARANTE, 

Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no 

Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995, p. 42) 

Ao longo dos anos foram intensificadas as discussões,  sendo que aos poucos foi 

se constatando que o modelo de assistência psiquiátrica asilar e carcerário, que tinha 

como instrumentos mais utilizados as estruturas manicomiais, não apresenta efetividade 

no tratamento, reabilitação e reinserção social das pessoas portadoras de transtornos 

mentais. 
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Assim, a partir de 1990, com a assinatura da Declaração de Caracas, o Brasil 

comprometeu-se a superar modelo de hospital psiquiátrico como serviço central para o 

tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais, razão pela qual se operou, no 

país, o início de uma efetiva mudança no modelo de tratamento psiquiátrico. 

 Destaca-se, neste momento de trânsito de um modelo para outro, a edição da 

Portaria SNAS nº 224, de 29/01/92 que estabeleceu as diretrizes e normas no âmbito do 

SUS, tanto para o atendimento hospitalar em hospital dia, urgência psiquiátrica em 

hospital geral leito ou unidade psiquiátrica em hospital geral e hospital especializado em 

psiquiatria, quanto para o ambulatorial, em unidades básicas, centros de saúde e 

ambulatórios, e em núcleos ou centros de atenção psicossocial (NAPS/CAPS). Esta 

portaria, também, proibiu a existência de espaços restritivos e garantiu regras mínimas 

para o funcionamentos dos hospitais psiquiátricos.  

Segundo Marcelo Feijó Mello é a partir desta ano que os movimentos sociais, 

inspirados pelo Projeto de Lei Paulo Delgado, conseguem aprovar em vários estados 

brasileiros as primeiras leis que determinam a substituição progressiva dos leitos 

psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. É também na década de 

1990 que passam a entrar em vigor no país as primeiras normas federais 

regulamentando a implantação de serviços de atenção diária. (MELLO, Marcelo Feijó. 

Epidemiologia da saúde mental no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2007) 

Neste período, o processo de expansão dos CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) é descontinuo. Isto, pois, a normatização realizada pelo ministério da 

saúde embora regulamentasse os novos serviços de atenção diária, não instituía uma 

linha específica de financiamento para os mesmos. 

É somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, 

que a Lei Paulo Delgado (Lei federal 10.216) é sancionada. Compulsando-se a lei, 

verifica-se que esta redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o 

oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária. 
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Com efeito, em decorrência do esgotamento do modelo assistencial 

asilar/carcerário que, frise-se, se baseia na excepcionalidade da internação e prevalência 

da assistência extra-hospitalar, a sobredita lei previu legalmente a Reforma Psiquiátrica 

declarando a cidadania das pessoas com transtorno mental, reconhecendo-lhes direitos e 

estabelecendo os deveres do Estado para com elas. 

Sobre o modelo substituído, de natureza asilar, e suas limitações, interessante a 

comparação realizada por Valentini: 

As relações produzidas no modo asilar podem ser comparadas à 

manutenção de imensos jardins de bonsais, onde todos 

compartilham um pacto de que “não se pode crescer”, dessa 

forma, a situação da maioria dos internados em hospitais 

psiquiátricos pode ser comparada a dos bonsais: “A miséria 

relacional é a pouca terra; o ambiente controlado, mínimo, 

miserável concebido para o impedimento do desenvolvimento 

das raízes que compõem a identidade de cada um dos 

internados”. (VALENTINI, 2001, p.12). VALENTINI, W. 

Nenhum ser humano será bonsai. In: HARARI, A; 

VALENTINI, W (Orgs). A reforma psiquiátrica no cotidiano. 

São Paulo: Hucitec, 2001, p. 12) 

Desde então, o Ministério da Saúde tem trabalhado para ocorrência da efetiva 

mudança do modelo hospitalocêntrico para um modelo baseado na excepcionalidade da 

internação e prevalência de assistência extra-hospitalar, priorizando o atendimento em 

Centros de Atenção Psicossocial-CAPS e a desinstitucionalização dos pacientes de 

longa permanência. 

Acerca destes Centros de Atenção Psicosocial, que são hoje regulamentados 

pelas Portarias GM nº 336/02 e nº 189/02 do Ministério da Saúde,  impende firmar que 

se constituem em unidades de saúde mental especializadas, comunitárias, que atendem 

pessoas com intenso sofrimento psíquico nos diferentes momentos e modalidades de 

suas necessidades; podendo ser voltados para crianças e adolescentes (CAPSi), adultos 

(CAPS I e CAPS II) ou pessoas com problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e 
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drogas (CAPS ad), e também ter funcionamento 24 horas, com leitos de retaguarda 

(CAPS III). 

E não é só. A implantação desses serviços, especialmente dos Centros em 

comento, foi objeto de várias portarias que preveem incentivos financeiros pagos pelo 

Ministério da Saúde aos municípios e estados. 

Vale ressaltar que tais serviços, de valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, devem ser substitutivos e não complementares ao hospital psiquiátrico. 

Portanto, em apertada síntese, a trajetória da reforma psiquiátrica trouxe novas 

possibilidades na assistência à saúde mental, razão pela qual, no Brasil, se percebe com 

meridiana clareza transformações nas políticas publicas de saúde mental, vez que as 

novas práticas voltam-se para a inclusão social, autonomia, construção da cidadania e 

promoção da saúde do paciente.  

Cabe ao CAPS, então, propiciar a inclusão social daqueles que se sentem 

excluídos pela sociedade, pois desenvolve um trabalho de forma humanitária, com a 

proposta de ressocialização e de receber cada pessoa do jeito que é, respeitando suas 

diferenças e garantindo suas particularidades. O tratamento ofertado pelo CAPS tem por 

objetivo proporcionar que os usuários gerenciem suas próprias vidas, fortalecendo sua 

autonomia e capacidade de escolha, mostrando que eles são parte integrante no convívio 

social. 

Destarte, os CAPS, que foram criados, conforme já mencionado, oficialmente a 

partir da Portaria GM 224/92 (naquele momento foram definidos como unidades de 

saúde locais/regionalizadas que contam com uma população adscrita definida pelo nível 

local e que oferecem atendimentos de cuidados intermediários entre o regime 

ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de quatro horas, por equipe 

multiprofissional) assim como os NAPS (Núcleos de Atenção Psicossocial), os 

CERSAMs (Centro de Referência em Saúde Mental) e outros tipos de serviços 

substitutivos, integram a rede do Sistema Único de Saúde, o SUS.   
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Por conseguinte, é atribuição do CAPS a nobre missão de prestar um 

atendimento diuturno às pessoas que sofrem com transtornos mentais severos e 

persistentes, num dado território, oferecendo cuidados clínicos e de reabilitação 

psicossocial, com o objetivo de substituir o modelo hospitalocentrico, evitando as 

internações e favorecendo o exercício da cidadania e da inclusão social dos usuários e 

de suas famílias. 

Para cumprir com tal desiderato, os CAPS oferecem diversos tipos de atividades 

terapêuticas, por exemplo: psicoterapia individual ou em grupo, oficinas terapêuticas, 

atividades comunitárias, atividades artísticas, orientação e acompanhamento do uso de 

medicação, atendimento domiciliar e aos familiares. 

No afã de desempenhar todas estas atividades, a equipe do CAPS deve ser 

composta por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, professores de educação 

física, assistentes sociais, enfermeiras e auxiliares de enfermagem. 

Assim, emerge cristalino, tanto pelos seus objetivos como pelas atividades e 

acompanhamento que o CAPS se propõe a realizar, que o atendimento e o serviço 

prestado pelo referido Centro é multidisciplinar. Nesta senda, para que o usuário do 

serviço possa lograr êxito em seu tratamento mostra-se imperioso que o CAPS possua 

um quadro de pessoal especializado totalmente completo, o que não ocorre no 

Município de Itajaí. É o que se passa a ver.  

 

DOS FATOS 

 

O Sr. Lourenço José da Silva, pai do adolescente Jairo Lourenço da Silva, 

procurou esta Defensoria Pública, pretendendo a internação compulsória do filho que, 

mesmo tendo tão somente 17 anos, é viciado na substância entorpecente conhecida 

como crack há quatro anos. Malgrado o assistido conviva com esta situação há vários 
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anos, naquele momento o quadro se encontrava de tal forma agravado e dramático que 

já não possuía mais meios de ajudar o seu filho.  

O adolescente vinha reiteradamente praticando atos infracionais equiparados ao 

crime de furto, de forma a patrocinar seu vício. Ademais, fugia constantemente da 

residência do pai, permanecendo por dias na rua, sem manter qualquer contato com 

familiares. 

Fato é que o requerido encontrava-se, naquela oportunidade, em situação 

deplorável, e seu pai já não encontrava soluções para salvar a vida de seu filho, pois este 

passava dias a fio fazendo uso do crack, permanecendo errante pelas vielas da cidade. 

Em andrajos, sujo, desnutrido, desidratado e fissurado, fica dias sem voltar para casa do 

pai, com receio de que mesmo tente lhe impedir de usar drogas. 

O Sr. Jairo reconhece que a medida que pleiteava, internação compulsória, é das 

mais extremas, entretanto se mostrava imperiosa para garantir a integridade física e a 

própria vida do adolescente Jairo Lourenço da Silva. Isto, pois, sua liberdade estava a 

conduzi-lo, inexoravelmente, para a morte. Sua dignidade estava carcomida. 

Neste diapasão, esta Defensoria Pública ajuizou a ação de internação 

compulsória, autuada sob o número 033.13.019970-5, cuja cópia integral segue em 

anexo, visando à internação do adolescente Jairo Lourenço da Silva em clínica 

especializada no tratamento de dependentes químicos. 

Entrementes, em decisão interlocutória o Juízo da Vara da Infância e Juventude 

desta Comarca entendeu como necessária a realização de perícia. Neste passo, nomeou 

para exercer tal encargo a médica psiquiatra Andréa Nolli, determinando-se o 

pagamento de honorários periciais. (documento anexado) 

Na decisão, datada de 24 de outubro do corrente ano, o Douto Juiz de Direito 

expressamente asseverou que enfrenta dificuldades para conseguir profissional 
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habilitado na rede municipal de atendimento para realizar avaliações psiquiátricas, razão 

pela qual, dada a urgência, precisou socorrer-se de médica psiquiatra particular: 

Tomando em consideração as dificuldades que este Juízo tem 

enfrentado em conseguir profissional habilitado que realize as 

avaliações psiquiátricas nas demandas em que se objetiva 

internação compulsória, tomou-se por bem, em vez de 

encaminhar tais avaliações para a rede municipal de 

atendimento, nomear perito conveniado a este Juízo. (decisão de 

fl. 65, autos do processo n. 033.13.019970-5_   

Entrementes, a referida médica, apesar de ter aceitado a referida nomeação, 

informou o Juízo (documento em anexo), no dia 12 de novembro, que havia agendado a 

perícia médica tão somente para o dia 19 de dezembro de 2013. 

Ao ser comunicado de tanto, esta Defensoria Pública informou em Juízo que o 

quadro do adolescente Jairo havia se agravado ainda mais, tendo inclusive emagrecido 

substancialmente e, ao se esperar a data agendada para a perícia, a internação poderia 

perder o seu objeto, pois, infelizmente, o requerido poderia não mais estar vivo.  

Atento para a situação, o insigne magistrado determinou que Jairo fosse 

compulsoriamente conduzido ao IPQ, localizado em FLORIANÓPOLIS, para que lá 

fosse submetido à avaliação psiquiátrica e em se constatando a necessidade de 

internação, que lá permanecesse, o que de fato ocorreu.  

Ou seja, o munícipe Jairo, embora estivesse em situação gravíssima, de risco de 

morte, não encontrou qualquer guarida para seu direito no serviço de saúde mental de 

Itajaí, precisando socorrer-se da iniciativa privada e também do serviço prestado pelo 

Município de Florianópolis para ter seu direito fundamental atendido.  

Tão absurda quanto, mas menos dramática, é a situação do também infante 

Felipe Gustavo Klaar. 

Trata-se de adolescente que é usuário de drogas desde os 11 anos de idade, que 

já foi internado no IPQ para desintoxicação por pelo menos duas vezes, tendo realizado 
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tratamento no CAPSi (voltado para tratamento de crianças e adolescentes). Atualmente 

é usuário do serviço prestado no CAPSad (direcionado para pessoas com problemas 

relacionados ao uso abusivo de álcool e drogas). Ao todo, encontra-se realizando 

tratamento, mesmo que de forma descontínua, nos referidos CAPs há seis anos. Além 

do vício em substâncias entorpecentes possui transtorno bipolar. 

Malgrado esteja acometido destas duas enfermidades (vício em substância 

entorpecente e transtorno bipolar) e seja usuário do serviço do CAPS, o adolescente em 

tela não tem acesso a médico psiquiatra, sendo que pelo que se recorda sua última 

consulta com o referido especialista, conforme termo de declarações ora juntado, já data 

de mais de 6 (seis) meses.  

O próprio genitor do adolescente assevera que a grande dificuldade para a 

continuidade do tratamento é a inexistência de médico psiquiatra no CAPSad, vez que 

sem o devido acompanhamento por psiquiatra os medicamentos deixam de ser retirados 

de forma gradual, o que se afigura como um óbice para a melhoria do seu quadro e pode 

acabar implicando em picos de agressividade. 

Impõe-se, pela importância e clareza, a colação dos depoimentos prestados pelo 

paciente e por seu genitor no Núcleo Regional de Itajaí da Defensoria Pública do Estado 

de Santa Catarina: 

o primeiro declarante é genitor do segundo declarante; que o 

segundo declarante é usuário de drogas desde os onze anos de 

idade; que o segundo declarante já foi internado no IPQ em São 

José para desintoxicação, por duas vezes; que, por determinação 

judicial, também realizou no CAPSi, e continua realizando 

tratamento no CAPSAD o qual já dura cerca de 6 anos, que o 

tratamento consiste em consultas com médicos clínicos gerais e 

psiquiatras, psicólogos, assistente social, grupos de debates para 

familiares, grupos de leituras, grupos recreativos, além de 

tratamento através de medicamentos, que de forma geral o 

primeiro declarante considera o serviço prestado pelo CAPS 

satisfatório; que a maior dificuldade na continuidade do 

tratamento é a inexistência de médico psiquiatra no CAPSAD, 

que o segundo declarante além do vício em substâncias 
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entorpecentes ilícitas, possui transtorno bipolar, que mesmo 

possuindo tal transtorno não consegue atendimento com médico 

psiquiatra, que pelo se recorda, a última vez que o segundo 

declarante foi atendido por médico psiquiatra já faz mais de 6 

meses; que o médico clínico geral que tem atendido na ausência 

do psiquiatra retirou alguns medicamentos do tratamento do 

segundo declarante, que nos últimos seis meses não conseguiu 

realizar qualquer consulta relacionada ao transtorno bipolar que 

possui, que em razão da ausência de tratamento para o referido 

transtorno sente-se mais atraído para o uso de drogas, 

 Infelizmente, no Município de Itajaí, situações como as de Jairo e Felipe se 

repetem diuturnamente. 

Isto, pois, o Município Réu, apesar de já contar com quase 200.000 (duzentos 

mil) habitantes possui, o que clama por atenção, apenas dois médicos psiquiatras em seu 

quadro, sendo que ambos trabalham em regime de tão somente 15 (quinze) horas cada 

um.  

Esta realidade já é de sabença comum, tendo inclusive sido objeto de reportagem 

(disponível no site “RICmais” sob o título “Faltam psiquiatras na rede pública em 

Itajaí”) pela TV Record, no dia. 05.11.2013, que denunciou o descaso do Município 

com a saúde mental, cujo teor se transcreve de forma que se possibilite uma visão 

panorâmica acerca do assunto: 

Segundo a notícia os pacientes que tratam doenças mentais em 

Itajaí estão sem atendimento adequado porque faltam psiquiatras 

na rede municipal de saúde. O único que atende nos postos do 

município e no Centro da Atenção Psicossocial está prestes a se 

aposentar e no concurso publico, faltam candidatos. Foi 

entrevistada a Usuária dos serviços do CAPS II, Marli Santiago 

Machado que utiliza o serviço a dois anos, onde é realizado os 

devidos tratamentos para pessoas que possuem Transtorno 

Mental Grave e Persistente. Ela relatou que apesar de necessitar 

do tratamento psiquiátrico o mesmo não esta sendo, pois o 

psiquiatra que realizava os atendimentos pediu exoneração do 

cargo no mês de agosto, desde então a Usuária Marli e outros 

pacientes são acompanhados apenas por um clinico geral, 

gerando insegurança em relação a medicação prescrita, pois o 
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Clinico Geral Doutor Carlos, só esta realizando a substituição da 

medicação já prescrita pelo psiquiatra. É informado ainda que o 

Médico psiquiatra continua atendo no CAPS, mais ele trabalha 

somente um dia por semana, no período da manha e por isso não 

esta conseguindo atender as 350 pessoas que tratam problemas 

mentais na Unidade do CAPS- II. Este psiquiatra é o mesmo que 

atende nos Postos de Saúde de Itajaí, é o único da rede 

Municipal, para dar conta de toda essa demanda a carga horário 

do psiquiatra é de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias. 

Mais nesse momento ele já deu inicio ao processo de 

aposentadoria, ou seja, em breve não ira mais trabalhar. A 

responsável pela Coordenação da Saúde Mental do Município 

de Itajaí, Carla Andre Hutner relatou dificuldade de contratação 

de especialista neste área. No ultimo concurso publico realizado 

em dezembro 2012, três candidatos se inscreveram, somente 

dois realizaram a prova e foram chamados para a vaga, por essa 

razão não existe candidato na fila para preencher a vaga em 

aberto. Foi noticiada ainda a abertura de edital para o processo 

seletivo, se houver inscritos, e eles devem começar a trabalhar 

somente no próximo ano. 

Toda esta situação se dá ao arrepio da lei e da regulamentação realizada pelo 

Ministério da Saúde. Senão, veja-se.  

Inicialmente, a Portaria GM/MS nº 251 de 31 de janeiro de 2002, que estabelece 

diretrizes e normas para a assistência hospitalar em psiquiatria, reclassifica os hospitais 

psiquiátricos, define e estrutura, a porta de entrada para as internações psiquiátricas na 

rede do SUS e dá outras providências, em seu anexo,  “Assistência Hospitalar em 

Psiquiatria no SUS” define uma série de diretrizes, dentre as quais se destaca: 

Consolidar a implantação do modelo de atenção comunitário, de base extrahospitalar, 

articulado em rede diversificada de serviços territoriais, capazes de permanentemente 

promover a integração social e assegurar os direitos dos pacientes; Assegurar a 

continuidade da atenção nos vários níveis.  

O que se verifica no Município de Itajaí é que não há continuidade no tratamento 

oferecido aos usuários do CAPS, vez que estes ou não se consultam com médicos 

psiquiatras ou quando o fazem não tem acesso a um acompanhamento pelo mesmo, haja 
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vista que apenas o CAPSi possui em seus quadros um médico psiquiatra, embora em 

carga horária insuficiente, enquanto no CAPS II o médico psiquiatra não atende novos 

pacientes, apenas acompanha o tratamento dos seus pacientes mais antigos.   

Ponto fulcral para o tema proposto é a Portaria 336/GM do Ministério da Saúde, 

vez que é ela que regulamenta a estrutura e funcionamento do CAPS, bem como o 

número mínimo de psiquiatras. Em razão de sua importância, passa-se a uma análise 

mais detida da mesma. 

 Em um primeiro momento a sobredita Portaria estabelece que os Centros de 

Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: 

CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e 

abrangência populacional. Itajaí, atualmente, insere-se no modelo de CAPS II, malgrado 

muito em breve, assim que a população alcance o número de 200.000 (duzentos mil 

habitantes) deverá necessariamente passar a oferecer a modalidade de serviço de CAPS 

III. 

As características e as atividades prestadas pelo CAPS II são as seguintes: 

4.2 - CAPS II – Serviço de atenção psicossocial com capacidade 

operacional para atendimento em municípios com população 

entre 70.000 e 200.000 habitantes, com as seguintes 

características: 

a - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela 

organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental 

no âmbito do seu território; 

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de 

regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do 

seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), por determinação 

do gestor local; 

c - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de 

supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas no âmbito do 

seu território; 
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d - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, 

serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu 

território e/ou do módulo assistencial; 

e - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes 

que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde 

mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de 

agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados 

pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de 

sua área assistencial; 

f - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, 

durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar 

um terceiro turno funcionando até às 21:00 horas. 

4.2.1 - A assistência prestada ao paciente no CAPS II inclui as 

seguintes atividades: 

a - atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de 

orientação, entre outros); 

b - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, 

atividades de suporte social, entre outras); 

c - atendimento em oficinas terapêuticas executadas por 

profissional de nível superior ou nível médio; 

d - visitas domiciliares; 

e - atendimento à família; 

f - atividades comunitárias enfocando a integração do doente 

mental na comunidade e sua inserção familiar e social; 

g - os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão 

uma refeição diária: os assistidos em dois turnos (08 horas) 

receberão duas refeições diárias. 

Mas não é só. A portaria multi citada vai além, saltando aos olhos que já 

estabelece os recursos humanos mínimos para a prestação do serviço na modalidade de 

CAPS II, ganhando realce a necessidade de ao menos 1 médico psiquiatra integrar seus 

quadros: 

4.2.2 - Recursos Humanos: 
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A equipe técnica mínima para atuação no CAPS II, para o 

atendimento de 30 (trinta) pacientes por turno, tendo como 

limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, em 

regime intensivo, será composta por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 

c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico. 

d - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar 

de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 

artesão. 

Ademais, também em razão da população e da demanda pelo serviço a rede de 

atenção a saúde mental no Município de Itajaí possui as modalidade de CAPSad e 

CAPSi. 

 Segundo o Ministério da Saúde o CAPS i é um serviço de atenção diária 

destinado ao atendimento de crianças e adolescentes gravemente comprometidos 

psiquicamente. Estão incluídos nessa categoria os portadores de autismo, psicoses, 

neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados 

de manter ou estabelecer laços sociais. A experiência acumulada em serviços que já 

funcionavam segundo a lógica da atenção diária indica que ampliam-se as 

possibilidades do tratamento para criança e adolescente quando o atendimento tem 

início o mais cedo possível, devendo, portanto, os CAPS i estabelecem as parcerias 

necessárias com a rede de saúde, educação e assistência social ligadas ao cuidado da 

população infanto juvenil. 

4.4 – CAPS i II – Serviço de atenção psicossocial para 

atendimentos a crianças e adolescentes, constituindo-se na 

referência para uma população de cerca de 200.000 habitantes, 

ou outro parâmetro populacional a ser definido pelo gestor local, 

atendendo a critérios epidemiológicos, com as seguintes 

características: 
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a - constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária 

destinado a crianças e adolescentes com transtornos mentais; 

b - possuir capacidade técnica para desempenhar o papel de 

regulador da porta de entrada da rede assistencial no âmbito do 

seu território e/ou do módulo assistencial, definido na Norma 

Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), de acordo com a 

determinação do gestor local; 

c - responsabilizar-se, sob coordenação do gestor local, pela 

organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental 

de crianças e adolescentes no âmbito do seu território; 

d - coordenar, por delegação do gestor local, as atividades de 

supervisão de unidades de atendimento psiquiátrico a crianças e 

adolescentes no âmbito do seu território 

e - supervisionar e capacitar as equipes de atenção básica, 

serviços e programas de saúde mental no âmbito do seu 

território e/ou do módulo assistencial, na atenção à infância e 

adolescência; 

f - realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos pacientes 

que utilizam medicamentos essenciais para a área de saúde 

mental regulamentados pela Portaria/GM/MS nº 1077 de 24 de 

agosto de 1999 e medicamentos excepcionais, regulamentados 

pela Portaria/SAS/MS nº 341 de 22 de agosto de 2001, dentro de 

sua área assistencial; 

g - funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) turnos, 

durante os cinco dias úteis da semana, podendo comportar 

um terceiro turno que funcione até às 21:00 horas. 

(...) 

4.4.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS i II, para o 

atendimento de 15 (quinze) crianças e/ou adolescentes por turno, 

tendo como limite máximo 25 (vinte e cinco) pacientes/dia, será 

composta por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra 

com formação em saúde mental; 

b - 01 (um) enfermeiro. 
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c - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo ou outro 

profissional necessário ao projeto terapêutico; 

d - 05 (cinco) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar 

de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 

artesão. 

Por seu turno, o CAPSad oferece atendimento psicossocial para pessoas com 

graves transtornos decorrentes do uso/abuso e dependência de substâncias psicoativas 

(álcool e outras drogas) e com faixa etária a partir dos 8 anos de idade, oferecendo um 

planejamento terapêutico dentro de uma perspectiva individualizada de evolução 

continua, possibilitando intervenções precoces, limitando o estigma associado ao 

tratamento. Tal modalidade de serviço possui características semelhantes às 

relacionadas ao CAPSi, sendo que no que atine aos recursos humanos a equipe técnica 

deve ser composta da seguinte forma: 

4.5.2 - Recursos Humanos: 

A equipe técnica mínima para atuação no CAPS ad II para 

atendimento de 25 (vinte e cinco) pacientes por turno, tendo 

como limite máximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia, será 

composta por: 

a - 01 (um) médico psiquiatra; 

b - 01 (um) enfermeiro com formação em saúde mental; 

c - 01 (um) médico clínico, responsável pela triagem, avaliação 

e acompanhamento das intercorrências clínicas; 

d - 04 (quatro) profissionais de nível superior entre as seguintes 

categorias profissionais: psicólogo, assistente social, enfermeiro, 

terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profissional 

necessário ao projeto terapêutico; 

e - 06 (seis) profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar 

de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional e 

artesão. 
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Destarte, percebe-se, com meridiana clareza, tão somente no que atine ao CAPS, 

o Município de Itajaí, conforme regulamentação supra do Ministério da Saúde, deveria 

possuir, compondo sua equipe técnica, 3 (três) médicos psiquiatras, uma para o CAPS 

II, outro para o CAPSi e um último para o CAPSad, o que não vem ocorrendo ao longo 

dos anos, haja vista a omissão da parte ré em relação a saúde mental dos munícipes.  

Mas não é só. Cada CAPS deve funcionar, pelo menos, de segunda à sexta-feira, 

das 8:00 às 18:00 horas, sempre com equipe técnica completa, na qual deve existir um 

médico psiquiatra.  

Mister frisar que o serviço de saúde mental que deve ser oferecido pelo 

Município não se esgota no CAPS, devendo existir também no atendimento 

ambulatorial  médico(s) psiquiatra(s) para atender a população. Não é outro o teor da 

Portaria 224 do Ministério da Saúde, datada de 29 de janeiro de 1992, que traz normas 

para o atendimento ambulatorial do SUS. Este atendimento em saúde mental prestado 

em nível ambulatorial compreende um conjunto diversificado de atividades 

desenvolvidas nas unidades básicas/centros de saúde e/ou ambulatórios especializados, 

ligados ou não a policlínicas, unidades mistas ou hospitais.  

Ressalte-se que a atenção aos pacientes nestas unidades de saúde deverá incluir 

o atendimento individual (consulta, psicoterapia, dentre outros) realizado por equipe 

multiprofissional.  

No ambulatório especializado, a equipe multiprofissional deverá ser composta 

por diferentes categorias de profissionais especializados: l médico psiquiatra, médico 

clínico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, 

neurologista e pessoal auxiliar). Veja-se: 

2 - NORMAS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

(SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO 

SUS) 

1.4 - Recursos Humanos 



 
              
 

 

             Núcleo Regional de Itajaí-4º Ofício 
 

____________________________________________________________________________ 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA EM ITAJAÍ 

Rua Brusque, nº 290- Centro- Itajaí/SC (CEP 88303-000) 

Fone: (47) 3398-6243  
25 

 

Das atividades acima mencionadas, as seguintes poderão ser 

executadas por profissionais de nível médio: 

- atendimento em grupo (orientação, sala de espera); 

- visita domiciliar;, 

- atividades comunitárias. 

A equipe técnica de Saúde Mental para atuação nas unidades 

básicas/centros de saúde deverá ser definida segundo critérios ao 

órgão gestor local, podendo contar com equipe composta por 

profissionais especializados médico psiquiatra, psicólogo e 

assistente social) ou com equipe integrada por outros 

profissionais (médico generalista, enfermeiro, auxiliares, 

agentes de saúde). 

No ambulatório especializado, a equipe multiprofissional deverá 

ser composta por diferentes categorias de profissionais 

especializados l médico psiquiatra, médico clínico, psicólogo, 

enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, neurologista e pessoal auxiliar), cuja 

composição e atribuições serão definidas pelo Órgão Gestor 

Local. 

Ou seja, além dos 3 (três) médicos psiquiatras, faz-se necessário ainda pelo 

menos mais um para o serviço ambulatorial especializado, o que não ocorre no 

Município. 

Válido salientar que o município de Itajaí não só possui um número de médicos 

psiquiatras muito aquém do exigido pelo Ministério da Saúde, como os médicos que 

atualmente prestam tal serviço possuem carga horária reduzida, fazendo com que, ao 

menos no que tange ao trabalho que deveria ser desempenhado por um médico 

psiquiatra, a saúde mental do município esteja em um verdadeiro estado de caos.  

Neste sentido, são os seguintes depoimentos, todas juntados à presente peça 

vestibular, que merecem especial atenção mormente pela autoridade de quem os 

prestou: 
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em relação ao CAPS, todas as três unidades legalmente previstas 

encontram-se instaladas e em funcionamento, sendo que a 

principal dificuldade reside na equipe médica especializada em 

psiquiatria; que em 2012 havia um processo seletivo vigente 

com 4 psiquiatras ou médico com formação em saúde mental 

sendo contratado por meio desse processo, entretanto, em 2012 

houve realização de um concurso público pois a contratação dos 

médicos anteriores havia sido realizada de forma temporária, 

sendo que com o concurso público foram admitidos dois 

psiquiatras, que substituíram os quatro psiquiatras anteriormente 

contratados; que não foram admitidos mais médicos psiquiatras 

em virtude da ausência de candidatos, que durante o ano de 

2012 três médicos municipais pediram exoneração, ficando na 

rede um psiquiatra no CAPSi e outro na atenção básica, sendo 

que este é o quadro atual; que existem médicos clínicos que 

atendem no CAPS hoje em substituição ao psiquiatra; que em 

relação à perícia, há uma preocupação com a realização da 

mesma; em relação à liberação de medicação de alto custo há a 

necessidade de prescrição específica por um médico psiquiatra 

(...); que a Drª Maria Tereza, médica psiquiatra com 

atendimento no CAPSi atende 15 horas semanais; os CAPS 

fornecem à secretaria municipal de saúde, de quatro em quatro 

meses, os indicadores de atendimento; atualmente, o CAPSII 

está realizando  o atendimento que deveria ser realizado pelo 

PAN (Atendimento Ambulatorial que realiza consultas 

médicas); (Sra. Carla Andrea Hunter- Coordenadora 

Municipal de Saúde Mental) 

 

que o público alvo do CAPSAD é o dependente químico e o 

usuário prejudicial de substância química; que há em Itajaí 

muitos usuários de drogas que moram nas ruas e chegam ao 

CAPSAD em situação bem precária e de vulnerabilidade; que os 

usuários buscam o serviço do CAPSAD quando estão em 

situação comprometida “fundo do poço”(...) que pela Portaria do 

Ministério da Saúde nº 336/02 é imprescindível médico 

psiquiatra e enfermeiro, e os demais profissionais são opcionais; 

que no CAPSAD atualmente não há assistente social e não há 

médico psiquiatra; (...)que não há médico psiquiatra atendendo 

no CAPSAD e que na ausência desse profissional há dois 

médicos generalistas atendendo os usuários; (...)que a solução 

provisória encontrada pela declarante para suprir a ausência do 

médico psiquiatra é a utilização de dois médicos generalistas 
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que demonstram afeição pela área; (Sra. Lisete Maria Borba- 

Coordenadora do CAPSad de Itajaí) 

que embora a Portaria nº 336 do Ministério da Saúde preveja 

uma demanda mensal de até 220 usuários,  atualmente o CAPSII 

de Itajaí atende a uma média de 800 usuários mensais; que 

atualmente o quadro do CAPSII embora tenha um quadro de 

funcionários extenso possui apenas um psiquiatra, sendo que 

atualmente ele somente realiza consultas às segundas-feiras por 

um período de oito horas, que o sobredito médico está em vias 

de aposentação; que a demanda para consulta psiquiátrica está 

reprimida, haja vista que atendendo 8 horas semanais, sequer 

consegue atender parte razoável da demanda; que o Dr. Antônio, 

psiquiatra, por prestar serviço há muito tempo possui uma 

demanda antiga, encontrando grandes dificuldades de atender 

usuários mais recentes; que o CAPSII não funciona de forma 

totalmente adequada sem a presença de um médico psiquiatra; 

que a demanda recente do CAPSII está sendo atendida por 

médicos clínicos gerais; (...)que o Município de Itajaí não possui 

nenhum outro médico psiquiatra além da médica lotada no 

CAPSi e do Dr. Antônio que atende no CAPSII, razão pela qual 

parte da demanda que deveria ser absorvida inclusive pelo 

tratamento ambulatorial acaba sendo encaminhada e atendida 

pelo CAPSII; que acredita ser necessário também um médico 

psiquiatra no serviço ambulatorial do município e também nos 5 

pólos, além de um psiquiatra para cada CAPS (Sra. Simone do 

Carmo Torres Gonçalves- Coordenadora do CAPSII) 

 

que a declarante é médica psiquiatra lotada no CAPSi; que 

atende crianças e adolescentes com transtornos psiquiátricos, 

que em geral chegam ao CAPSi com sintomas secundários de 

abuso e negligência familiar; que, por vezes, chegam com 

sintomas específicos, tais como surtos, autismos, dentre outros; 

que há no CAPSi médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, 

assistente social, psicólogas, médica pediatra; que o atendimento 

no CAPSi não é o ideal especialmente na área de psiquiatria, 

haja vista que a declarante possui regime de 15 horas, quando, 

por portaria, deveria ser de 40 horas semanais; que a declarante 

atende em média 20 pacientes por semana, e que as consultas 

demoram de 15 a 50 minutos, em média; que não consegue 

atender a demanda que existe; que muitas vezes precisa atender 

um usuário mais de uma vez por semana como em caso de 
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surtos, mas que em razão da relação usuários/médicos 

psiquiatras não pode fazê-lo; que muitas vezes o CAPSI acaba 

atendendo pacientes que não possuem o perfil de usuários do 

serviço pois estes deveriam ser atendidos pela rede ou por um 

ambulatório de saúde mental, além do NASF (Dra. Teresa 

Cristina Gheller Schaidhauer-médica psiquiatra lotada no 

CAPSi de Itajaí) 

que a declarante é médica psiquiatra; que já trabalhou no CAPS 

II pelo período de fevereiro de 2011 a abril de 2013; que 

referido CAPSII é o que mais necessita de psiquiatras (...)que 

existiam no CAPSII, naquele momento, mais dois médicos 

psiquiatras, o Dr. Marcel e o Dr. Antônio, e mesmo estando em 

três médicos psiquiatras não conseguiam atender a toda a 

demanda, vez que há desvio de finalidade no tratamento 

oferecido pelo CAPS, que esse desvio de finalidade consiste no 

fato de que por não existir um serviço de atenção básica aos 

usuários, o serviço do CAPS acaba recebendo um volume maior 

do que deveria; que o Hospital municipal se recusava a tender 

pacientes psiquiátricos, mesmo que em surto, encaminhando-os 

para o CAPS, que por seu turno não tem a função de atender 

emergências; que o programa de atenção à saúde que deveria ser 

desenvolvido nos pólos não conta com o apoio de psiquiatra, 

salvo, eventualmente, o Dr. Antônio, que, portanto, tal programa 

não atende aqueles que possuem transtorno mental, mas uma 

vez, sobrecarregando o CAPS; que a declarante conhece o 

modelo de atendimento em Florianópolis-SC, que funciona da 

seguinte forma: há médicos psiquiatras espalhados nos pólos e 

nas UPAs, os quais realizam o matriciamento, que consiste no 

atendimento junto ao médico da saúde da família, que a partir 

desse atendimento, o paciente e encaminhado ao CAPS em 

casos graves, ou ao ambulatório, e que em cada CAPS há um 

psiquiatra; que a declarante acredita serem necessários, além de 

um psiquiatra para cada CAPS, alguns psiquiatras para 

atendimento nos pólos, e que os psiquiatras devam cobrir as 40 

horas em cada CAPS; (depoimento da Doutora Anna Paula 

Genoefa Macarini-médica psiquiatra) 

 

a declarante é Assistente Social do Ministério Público lotada em 

Itajaí e que por exercer tal função tem atribuições perante 

diversas promotorias e dentre elas cidadania e direitos humanos 

que atende a saúde mental; que atende ao público que já passou 
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elo CAPS e que busca internação, sendo-lhe informada por 

diversas pessoas que o CAPS não possui médico psiquiatra; que 

prejudica o atendimento aos pacientes que necessitam internação 

e que estão em surto, bem como o atendimento de revisão da 

medicação, vez que o clínico somente se sente confortável em 

manter a medicação anteriormente prescrita; que, pela saúde 

mental ser uma especialidade de média complexidade é 

impossível se realizar um atendimento minimamente 

satisfatório, razão pela qual o paciente de saúde mental de Itajaí 

encontra-se desassistido no que atine aos respectivos serviços 

médicos; que acredita ser necessário para realizar a cobertura 

psiquiatra em Itajaí, no mínimo, 5 médicos psiquiatras, sendo 

um para cada CAPS, um para matriciamento, e mais um para 

atender aos pólos; (Senhora Fátima Regina Cardoso 

Constâncio-Assistente Social do Ministério Público)  

 

que o declarante é médico psiquiatra; que já trabalhou no CAPS 

II e no CAPSAD pelo período de um ano há cerca de dois ou 

três anos atrás; que o CAPS acaba sendo acionado a atender 

emergências encaminhadas pelo Hospital, vez que este não 

possui sequer um médico psiquiatra dentro dos seus quadros de 

funcionários; que, tais pacientes não deveriam ser atendidos no 

CAPS, mesmo porque o CAPS não possui estrutura para tanto, 

não sendo sua atribuição o atendimento de pacientes em surto e 

com risco iminente de morte; que inicialmente possuía carga 

horária de 15 horas semanais depois passou a atender no regime 

de 30 horas, entretanto esta 15 horas adicionadas, embora 

fossem trabalhadas a titulo de horas extras, (...) que durante o 

período em que trabalhou no CAPSII possuía três médicos 

psiquiatras no seu quadro e que ainda assim era insuficiente o 

número de profissionais para atender a demanda; que no 

CAPSAD, onde o declarante laborou sozinho enquanto médico 

psiquiatra não conseguia atender toda a demanda; que boa parte 

dos usuários do CAPS deveriam ser atendidos no ambulatório 

“postos de saúde” por psiquiatras; entretanto, na época, embora 

existisse uma médica psiquiatra para tratamento ambulatorial, 

esta não dava conta de atender todos os pacientes; que, segundo 

o Ministério da Saúde, o número mínimo de psiquiatras para 

atender a população do município seriam de 4 médicos 

psiquiatras, um para cada CAPS e, ao menos um para serviço 

ambulatorial, que certamente este número mínimo não é o 

suficiente para acobertar os usuários do serviço em Itajaí; 
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(...)que o declarante afirma que quando laborava no CAPS 

existia uma fila de espera para atendimento com o psiquiatra 

após a realização da triagem, ressalta que existiam 5 médicos 

psiquiatras naquela época e mesmo assim existia uma espera 

para o atendimento; (Dr. Marcel Iansen Pansard, médico 

psiquiatra) 

Dos depoimentos trazidos à baila pode-se concluir que: 

- O serviço de saúde mental do Município não atende as exigências do 

Ministério da Saúde; 

- O atendimento psiquiátrico em Itajaí está bastante prejudicado e não atende aos 

fins colimados; 

- Não há médicos psiquiatras em número suficiente; 

-Que o CAPS absolve parte da demanda que deveria caber ao tratamento 

ambulatorial, haja vista a inexistência de médicos psiquiatras nos polos de saúde 

municipais; 

-Que a solução provisória é passar para clínicos gerais as atribuições que seriam 

de psiquiatras; 

Em função desta ausência de médicos psiquiatras atendendo pelo Município de 

Itajaí os pacientes correm severos riscos, inclusive de suicídio, já que muitos dos 

usuários do serviço do CAPS, por exemplo, são depressivos e, portanto, precisam de 

acompanhamento regular. 

Outro prejuízo se dá no tratamento daqueles pacientes que se encontram em 

surto, notadamente porque em muitos dias da semana não há qualquer médico psiquiatra 

municipal em serviço ou disponível para atender as emergências e aplicar a medicação 

correta. 

Neste sentido são as declarações prestadas pelos Senhores Maria Siebert Setaro, 

Isaura Beatriz Grubert e Irineu Nivaldo Rebelo, respectivamente Presidente, Secretária e 
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Vice-Presidente da Associação de Mentes Excêntricas de Itajaí (Associação de 

Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental do Município de Itajaí):  

que os declarantes informaram que a principal deficiência 

atualmente no CAPS é a ausência de médicos psiquiatras na 

quantidade determinada por lei/regulamento; que existe o risco 

de morte e suicídio em virtude da ausência de médicos 

psiquiatras, e que por existirem principalmente mulheres 

depressivas, caso não haja médico psiquiatra para acompanhá-

las, principalmente no que tange a medicação e consultas, existe 

o risco de suicídio, conforme, inclusive, já ocorreu; que 

deveriam existir médicos psiquiatras todos os dias da semana, 

porque em casos de surtos dos usuários é necessário um médico 

psiquiatra para atender com urgência para que, no mínimo, 

prescreva e aplique a medicação devida para aquele caso em 

concreto; que aqui no município não há serviço de hospital 

psiquiátrico, haja vista que o Hospital Marieta se nega a oferecer 

oito leitos para atender a tal necessidade; (...)que os usuários 

sentem a necessidade urgente de mais médicos psiquiatras para 

atendê-los; 

Ademais, Lourenço José da Silva, mencionado alhures, asseverou que já levou 

seu filho, viciado em drogas, nove vezes em Unidades de Pronto Atendimento, tanto em 

Cordeiros como em São Vicente, e que nestes locais o tratamento se resume ao 

atendimento realizado por clínico geral, já que não há médico psiquiatra, e seu filho 

acabava sendo medicado com plazil intravenoso e recebendo soro, o que fazia com que 

viesse a dormir, sendo que assim que acordava, seu filho era de pronto liberado, sem 

que fosse encaminhado para qualquer outra espécie te consulta ou tratamento.  

Afirmou ainda que seu filho, Jairo Lourenço da Silva, procurou o serviço do 

CAPS quando possuía 14 anos de idade, que naquele momento foi atendido por 

psiquiatra do CAPSi, tendo sido receitado alguns medicamentos, mas que não houve 

acompanhamento por parte deste médico, o acompanhamento se deu somente por 

psicólogo e assistente social e que demorava ao menos 6 meses para que seu filho 

conseguisse agendar uma consulta com psiquiatra do município.  
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que o declarante é genitor do adolescente Jairo Lourenço da 

Silva; que o seu filho pela primeira vez procurou o serviço do 

CAPS aos quatorze anos de idade, sendo que atualmente conta 

com 17 anos, que, recentemente, o seu filho foi internado 

compulsoriamente, que sentiu em relação ao psiquiatra, a 

consulta ocorreu de forma superficial, sendo bastante rápida, 

durando cerca de 5 minutos, limitando-se a perguntar qual a 

substância entorpecente utilizada pelo usuário, bem como a 

duração do vício; que neste primeiro momento o médico 

psiquiatra receita alguns medicamentos e o Estado fornece tal 

medicamento, contudo, o médico psiquiatra não faz o 

acompanhamento do mesmo; que o acompanhamento é feito 

pela assistente social e pela psicóloga; que demorava, no 

mínimo, seis meses para conseguir agendar uma consulta com o 

médico psiquiatra no CAPSi e ser atendido; que deveria existir 

um acompanhamento fora do CAPS, que deveria ter uma equipe 

do CAPS que acompanhasse ou visitasse o usuário na sua 

residência; que levou o filho por nove vezes na UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento) de Cordeiros e na UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento) de São Vicente, e que nesses locais o 

tratamento se restringe a um atendimento feito por médico 

clínico geral, já que não há médico psiquiatra, e que acaba 

somente sendo medicado com plazil intravenoso e soro, fazendo 

com que o paciente venha a dormir, mas quando o mesmo 

acorda, horas depois, é liberado de pronto; que o modelo do 

CAPSi tinha que ter uma extensão dentro dos bairros; que o 

declarante sente falta de um acompanhamento mais próximo da 

família, já que não há neste município programa de saúde da 

família; que não conseguiu promover a internação anteriormente 

do seu filho em virtude de não ter conseguido realizar um 

atendimento com médico psiquiatra para este fazer uma análise 

do caso e emitir um laudo; 

A senhora Fátima Regina Cardoso Constâncio, Assistente Social do Ministério 

Público do Estado de Santa Catarina também relata que já teve contato com esta 

realidade, pois ao atender uma ordem de trabalho, realizou uma visita domiciliar a um 

paciente com transtorno mental e pode registrar que este não recebia qualquer 

atendimento por parte do município, nem mesmo pela unidade básica de saúde do bairro 

onde reside (tais unidades básicas, por não possuírem médico psiquiatra, como 

deveriam, não possuem qualificação para atender a pacientes com transtornos mentais, 
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sendo que, em alguns relatos colhidos nesta Defensoria Pública, o tratamento dado nem 

sequer era respeitoso e digno, existindo um certo preconceito em face dos pacientes com 

enfermidades mentais), precisando se deslocar para Florianópolis, com o auxílio de sua 

irmã, para receber o devido atendimento e tratamento.  

que ao atender uma ordem de trabalho foi realizado visita 

domiciliar ao paciente com transtorno mental e que ele não 

recebe atendimento do município, bem como não recebe 

atendimento pela unidade básica de saúde do bairro em que 

reside, sendo que estava sendo levado por uma irmã para 

Florianópolis para realizar o tratamento; 

Outrossim necessitou deslocar-se até Blumenau para consultar-se com médico 

psiquiatra particular a Sra. Maria Siebert Setaro: 

que a primeira declarante uma vez sentiu a necessidade de uma 

consulta psiquiatra quando estava em situação de pânico e foi 

obrigada a deslocar-se até a cidade de Blumenau por conta 

própria e pagar uma consulta psiquiátrica com um médico 

psiquiatra particular; 

Devaras, tais casos concretos ilustram a atual situação do serviço de saúde 

mental do Município de Itajaí.  

Quanto à solução provisória dada pelo Município, através da Coordenadoria de 

Saúde Mental e Coordenadoria dos CAPS, qual seja, de suprir a ausência de psiquiatras 

substituindo-os por clínicos gerais, insta observar que a psiquiatria é uma especialidade 

dentro da medicina e como tal profissionais com tal formação não podem ser 

substituídos por clínicos gerais, sob pena de prejudicar o atendimento e tratamento dos 

pacientes. 

Ora, a psiquiatria é uma especialidade da Medicina que lida com a prevenção, 

atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das diferentes formas de sofrimentos 

mentais, sejam elas de cunho orgânico ou funcional, com manifestações psicológicas 

severas. São exemplos: a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a demência e 

os transtornos de ansiedade. A meta principal é o alívio do sofrimento e o bem-estar 
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psíquico. Para isso, é necessária uma avaliação completa do paciente, com perspectivas 

biológica, psicológica e de ordem cultural, entre outras afins. Os medicamentos 

psiquiátricos são parte importante do arsenal terapêutico, o que é único na Psiquiatria.  

Assim, psiquiatras são médicos especializados no cuidado da saúde mental por 

meio do tratamento da doença mental , através do modelo biomédico de abordagem das 

perturbações psíquicas, incluindo o uso de medicamentos. Os psiquiatras e os médicos 

assistentes podem realizar exames físicos, solicitar e interpretar análises laboratoriais, 

eletroencefalograma (EEG) e exames como Tomografia computadorizada (CT), 

Ressonância magnética (RM) e PET (Tomografia por emissão de pósitrons). O 

profissional tem que avaliar o paciente em busca de problemas médicos que possam ser 

a causa da perturbação mental. 

Portanto, verifica-se que a psiquiatria trata-se de ramo bastante peculiar dentro 

da ciência médica, cujo estudo, durante a formação universitária é, inclusive, bastante 

superficial, razões pelas quais um clínico geral jamais terá o conhecimento necessário 

para prestar um atendimento qualificado. 

Destarte, sem o atendimento e acompanhamento psiquiátrico o paciente com 

transtorno mental fica desacobertado, mesmo que tenha acesso a psicólogos, clínicos 

gerais, terapeutas ocupacionais e assistentes sociais.  

Em outros termos, o médico psiquiatra é insubstituível quando se trata de saúde 

mental. 

Como não poderia deixar de ser, foram neste sentido os balizados depoimentos 

colhidos nesta Defensoria Pública: 

que a declarante acredita que por ter uma preparação 

especializada possui conhecimento mais específico, o que tem 

como consequência um atendimento mais capacitado, que, por 

exemplo, na residência de psiquiatria trabalhou por três anos na 

colônia Santanna ( atual Instituto de Psiquiatria de Santa 

Catarina), que os clínicos gerais não possuem este tipo de 



 
              
 

 

             Núcleo Regional de Itajaí-4º Ofício 
 

____________________________________________________________________________ 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA EM ITAJAÍ 

Rua Brusque, nº 290- Centro- Itajaí/SC (CEP 88303-000) 

Fone: (47) 3398-6243  
35 

 

experiência; que na universidade de medicina os estudantes não 

tem muito contato com pacientes graves de psiquiatria, e que 

esse contato ocorrerá de fato somente na residência de 

psiquiatria; o mesmo corre em relação a medicação que deve ser 

prescrita que também exige conhecimento mais aprofundado, 

que além disso, os clínicos gerais, não possuem experiência, de 

forma geral, no atendimento e trato com esse tipo de paciente; 

que houve um caso em que uma paciente psiquiátrico com dor 

de dentes e que se dirigiu ao posto de saúde e não recebeu 

atendimento no posto de saúde em relação a dor de dentes, e que 

no posto de saúde eles encaminharam ela para o CAPS, sendo 

que a paciente estava apenas com dor de dente e não era o caso 

de ser encaminhada para o CAPS, mas que em virtude do 

preconceito dos demais profissionais de saúde e do despreparo 

destes nos postos de saúde, a paciente foi encaminhada 

indevidamente, estando com uma simples dor de dentes; que em 

média as consultas realizadas no CAPS duravam 30 minutos, 

isto porque entende ser imprescindível uma conversa com o 

paciente; que tais consultas são bem específicas na área de 

psiquiatria, na qual há muita subjetividade; (Dra. Anna Paula 

Genoefa Macarini- médica psiquiatra) 

 

que a atuação do pediatra não supre a consulta realizada pela 

psiquiatra; que o clinico geral não substitui um psiquiatra 

notadamente porque o clinico geral se resume a manter o 

diagnóstico e medicações realizado pelo especialista 

anteriormente; (Dra. Teresa Cristina Gheller Schaidhauer-

médica psiquiatra municipal lotada no CAPSi) 

 

que o médico clinico geral não substitui o médico psiquiatra; 

que a Drª Tereza Cristina é a medica psiquiatra com 

especialização na área infanto-juvenil; que a avaliação do 

transtorno deve necessariamente ser feita por um médico 

psiquiatra, bem como o diagnóstico e a continuidade do 

tratamento, o que não pode ser feito por um médico clinico 

geral; que se não houvesse um médico psiquiatra no CAPSi, este 

não funcionaria da forma devida (Sra. Adriana Fischer- 

Coordenadora do CAPSi de Itajaí) 
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que é muito importante a presença de um médico psiquiatra no 

CAPSII, e também na condução da análise da necessidade de 

internação quando esta for necessária; que um médico 

especialista, médico psiquiatra, é extremamente importante nas 

avaliações para ver a real necessidade de internação; que nos 

casos de avaliação determinada pelo Poder Judiciário poderia o 

CAPSII realiza-la de forma interdisciplinar, todavia, hoje, pela 

deficiência deste profissional no quadro de funcionários, nesta 

avaliação não haveria a participação de um médico psiquiatra 

(Sra. Simone do Carmo Torres Gonçalves, Coordenadora do 

CAPSII de Itajaí) 

Da mesma forma, os usuários do serviço do CAPS não estão satisfeitos com a 

ausência de médicos psiquiatras no Município, demonstrando quanto isso é prejudicial 

para o seu tratamento: 

o atendimento realizado por médicos clínicos não é satisfatório, 

tendo em vista ser notável o fato de que não conseguem 

compreender os transtornos dos usuários; que o trabalho dos 

médicos clínicos, no geral, tem se restringido a prescrever os 

remédios que constam no prontuário do próprio paciente, não os 

alterando, e muito menos realizando a consulta de fato (por 

exemplo, o clinico geral não averigua se o usuário está 

realizando as atividades físicas, porque caso não esteja deveria 

ser reduzido o medicamento); que o clinico geral, via de regra, 

se atém a manter a receita anteriormente prescrita; que o médico 

clínico é apenas um “tapa buracos”; que o atendimento nos 

postos de saúde são insatisfatórios e que não há psiquiatras e 

psicólogos nesses postos; que inclusive os usuários sofrem 

preconceitos nestes postos de saúde em virtude da não existência 

de psiquiatra e pelos profissionais ali presentes não entenderem 

os problemas que acometem os usuários do CAPS (Srs. Maria 

Siebert Setaro, Isaura Beatriz Grubert e Irineu Nivaldo 

Rebelo-Presidente, Vice-Presidente e Secretários da AME) 

Uma vez que induvidoso o prejuízo dos pacientes e usuários pela ausência de 

médicos psiquiatras, impende, opor oportuno, mostrar que o Processo Seletivo Público 

Simplificado da Rede Municipal de Saúde) ora em andamento no Município para a 

contratação de tais profissionais não solucionará o problema.  
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Isto, pois, dificilmente existirão psiquiatras interessados em assumir o cargo. 

Prova disso é que no próprio web site da Prefeitura de Itajaí (documento anexo) se 

noticia que até aquela data não havia nenhum inscrito. 

Isto, pois, o salário (em muitos municípios, conforme informaram os depoentes, 

o salário pago chega a ser o dobro do ofertado pelo município de Itajaí), bem como as 

condições de trabalho, não são atrativos para os psiquiatras, o que é de conhecimento de 

tais profissionais e inclusive da própria Secretaria de Saúde: 

que a solução provisória e emergencial para suprir os 3 cargos 

vagos de  médico psiquiatra é a realização de processo seletivo, 

todavia, no última concurso público existiram três inscritos, mas 

apenas dois realizaram a prova e foram aprovados; que até o 

presente momento, embora as inscrições estejam abertas, apenas 

um candidato se inscreveu; que ainda correrá um lapso temporal 

até que os aprovados no concurso atual comecem efetivamente a 

trabalhar atendendo a população; que chegou ao conhecimento 

da declarante que o desinteresse dos médicos psiquiatras em 

realizarem o processo seletivo é o fato do atendimento em 

consultório ser mais atrativo financeiramente e além do serviço 

público demandar mais integração social do médico com o 

paciente (Sra. Carla Andrea Hunter, Coordenadora 

Municipal de Saúde Mental) 

 

que em relação ao concurso público presente para 

preenchimento das vagas de médicos psiquiatras nos CAPS a 

declarante não imagina que haverá interessados em número 

suficiente em virtude da baixa remuneração oferecida para tal 

cargo (Sra. Simone do Carmo Torres Gonçalves, 

Coordenadora do CAPSII de Itajaí) 

 

que acredita que os médicos psiquiatras não permaneçam ou 

aceitem ser contratados pelo Município de Itajaí por questões 

salariais e em virtude da condição de trabalho (não existe no 

município internação psiquiátrica); que a declarante, por 

exemplo, tem conhecimento de que Blumenau remunera o 

dobro do Município de Itajaí para o serviço do médico 

psiquiatra; que a declarante ligou para colegas psiquiatras, 
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mas que os mesmos não se interessaram em realizar o 

concurso público que encontra-se aberto no Município de 

Itajaí, em virtude dos baixos salários oferecidos, bem como 

do grande volume de casos em demanda reprimida (Dra. 

Teresa Cristina Gheller Schaidhauer, médica psiquiatra 

lotada no CAPSi de Itajaí) 

Não é que não haja psiquiatras no município, ou interessados em atender pelo 

SUS, mas com as atuais condições de salário e trabalho o cargo deixa de ser atrativo.  

o declarante afirma que acredita seus colegas médicos 

psiquiatras não se interessaram na seleção pública em 

andamento, pois inicialmente o salário pago aos psiquiatras não 

é convidativo, tem notícia que o salário pago ao psiquiatra em 

Jaraguá do sul é próximo ao dobro do que se paga aqui para uma 

carga horária de 20 horas; que na época em que prestou 

concurso para Itajaí (há cerca de três anos atrás), os médicos 

psiquiatras em Brusque e Pomerode recebiam em torno de 

R$10.000,00 para laborarem 40 horas semanais; vale ressaltar 

que à época o salário de um médico psiquiatra no município de 

Itajaí não alcançava R$3.000,00 em Itajaí; além disso acredita 

que a rotatividade de profissionais também afasta possíveis 

interessados em concorrer ao cargo, mesmo porque,  a situação 

não é muito atrativa; (...) que acredita que existem cerca de 20 

médicos psiquiatras na região de Itajaí e Balneário Camboriú, 

que boa parte desses médicos tiveram ou teriam interesse no 

serviço público caso as condições fosse ideias, ou próximas do 

ideal; que certamente, esses 20 médicos psiquiatras dariam conta 

do atendimento da parcela da população que precisa do serviço 

público mas que não pode arcar com tanto; que o valor da 

consulta com um médico psiquiatra gira em torno de R$ 200,00 

a R$250,00 na região (Dr. Marcel Iansen Pansard, médico 

psiquiatra) 

Entrementes, mesmo que haja interessados, eles deverão ser aprovados no 

concurso para posteriormente serem nomeados e tomarem posse, o que, mesmo se 

tratando de um processo simplificado, demora um certo tempo.  

Ademais, salta aos olhos que estão abertas tão somente 3(três) vagas para 

médico psiquiatra e para cada uma delas a cara horária é de tão somente 15 horas 
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semanais, o que não só não atende o preceituado pelo Ministério da Saúde em portarias 

já cotejadas, como é totalmente incompatível para atender a toda a demanda.  

Assim, nota-se com solar evidência que há uma total negligência por parte do 

Município de Itajaí ao longo dos anos em relação à saúde mental, mormente no que 

atine a contratação de médicos psiquiatras, pois não oferece condições de trabalho e 

salários minimamente atrativos para tais profissionais, razão pela qual nos últimos 

concursos existiram poucos candidatos que, logo após pequeno período de trabalho, 

pediram exoneração.  

Mas isso não é tudo. Reforça-se. Mesmo sabedor da demanda por tais serviços a 

Prefeitura providenciou a abertura de procedimento simplificado para a contratação de 3 

(três) médicos psiquiatras, mas cada um deles com carga horária de tão somente 15 

horas, denotando total desrespeito a saúde mental dos munícipes.  

No intuito de esclarecer a situação, este 4º Ofício do Núcleo Regional de Itajaí 

oficiou (documento em anexo) o Secretário de Saúde, indagando-o o seguinte: 

“1- Como está sendo realizado o atendimento nos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS) de Itajaí? Está ocorrendo de forma 

regular? Todos os profissionais exigidos legalmente estão 

atuando em prol da comunidade?  

2- Atualmente, quais são os funcionários que trabalham nos 

Centros de Atenção Psicossocial de Itajaí? Por favor, em sua 

resposta, encaminhe uma listagem atualizada anexa contendo o 

nome, a ocupação, a forma de contratação, os dias da semana e o 

horário de trabalho de cada servidor contratado ou concursado 

que presta serviço nos CAPS II, CAPSI e CAPSAD de Itajaí. 

3- Há médico psiquiatra atendendo nos CAPS de Itajaí? Se 

não houver, o que está sendo feito para solucionar esta situação 

e em que prazo?  

4- Caso esteja sendo realizada seleção pública para suprir a 

carência do profissional médico psiquiatra, quais as medidas que 

o Município de Itajaí está tomando para atender a demanda nos 
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CAPS de forma emergencial, enquanto o referido certame não é 

realizado e o profissional não é contratado?” 

Não obstante isso, até a presente data não se teve qualquer retorno. 

Destarte, clama por atenção o fato de que antes do ajuizamento da presente 

demanda foram ouvidos exaustivamente não só usuários do serviço, mas principalmente 

os próprios prestadores do mesmo, em especial a Coordenadora de Saúde Mental do 

Município bem como as Coordenadoras de todos os CAPS, além de profissionais 

externos, como a Assistente Social do Ministério Público. Não se olvidou também de 

proceder à oitiva de médicos psiquiatras, estando ou não atualmente em exercício no 

CAPS. 

O que se extrai de todos os depoimentos é que é praticamente pacífico que a 

saúde mental em Itajaí sente-se da ausência de médicos psiquiatras e que a seleção 

pública em andamento não será suficiente para melhorar o quadro. Enquanto isso os 

prejuízos são severos quem está a sofrer é a parcela mais pobre da população, que não 

tem condições de arcar com profissional particular e acaba vendo se esvaziarem as 

possibilidades de receber um tratamento minimamente digno e efetivo pelo Poder 

Público. Isso tudo ao arrepio de sua vida e saúde, colocados em risco pelo Município 

Réu.    

Assim, tendo em vista a omissão municipal e o cristalino direito dos pacientes e 

usuários do serviço é que se apresenta esta demanda, na qual, adianta-se, se objetiva que 

o Réu arque com consultas particulares com médicos psiquiatras dos munícipes que 

necessitem do respectivo tratamento, o que se requer com supedâneo nos seguintes 

fundamentos jurídicos.  

 

 

DO DIREITO 
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Em tempos remotos, em que somente alguns seres humanos eram considerados 

dignos e, portanto, sujeito de direitos, e que o Direito não tutelava a todos, mas tão 

somente uma minoria, imaginar que alguém com transtorno mental fosse detentor dos 

mesmos direitos que um cidadão da elite figurava-se como surreal.  

Não se está aqui tecendo comentários a respeito de uma época longínqua, pois 

este triste quadro se apresentou até meados do século passado.  

As segregações de certos grupos de pessoas ocorriam e, infelizmente, ainda 

ocorrem, fundados nos mais diversos critérios: diferenças de credo, de raça, de 

orientação sexual, de gênero, em suma, em relação a tudo aquilo que se apresenta 

díspare em relação ao homem comum, que é aquele que detém padrões comungados 

pela maioria das pessoas contemporâneas, ou por uma minoria formadora de conceitos e 

preconceitos. 

Insta mencionar que grandes filósofos, artistas, cientistas e notáveis homens de 

todas as épocas, outrora foram classificados e taxados como loucos e/ou transgressores 

da moral imposta, e atualmente são tidos como alguns dos maiores expoentes de toda a 

humanidade. Dentre eles se destacam :Leonardo Da Vinci; Friedrich Nietzsche; Albert 

Einstein, Nelson Mandela etc.  

O Direito, aos poucos, no transcurso da história, tem evoluído e ampliado o seu 

espectro de proteção para conseguir abarcar pessoas outrora colocadas à margem da 

sociedade por simplesmente destoarem do que é comum, tentando resguardar 

minimamente a sua dignidade, possibilitando-as a inserção social. 

É que como menciona Caetano Veloso quando compôs a música SAMPA, “à 

mente apavora o que ainda não é mesmo velho”, e os detentores do poder tendem a 

querer ver o seu reflexo no meio social e como Narciso, “acham feio aquilo que não é 

espelho”.  
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Dessa forma, durante séculos, as pessoas acometidas com algum tipo de 

transtorno mental foram expurgadas do meio social e aprisionadas em manicômios 

longínquos sem quaisquer direitos preservados, pelo simples fato de serem excêntricas. 

Destarte, com o advento de diplomas normativos internacionais humanizadores, 

no século passado, os direitos das pessoas com algum tipo de transtorno mental passou a 

ser, ao menos abstratamente, tutelado. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, marco normativo civilizatório 

contemporâneo, trouxe à baila vários dispositivos que protegem a vida digna de todos 

os seres humanos, sem distinção e sem discriminação entre eles, bem como elenca o 

direito à saúde como um dos mais importantes para toda a humanidade. 

Artigo III. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal.  

Artigo V. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento 

ou castigo cruel, desumano ou degradante. 

Artigo XXV.1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 

os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 

de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 

casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 

(grifo nosso).  

A proteção à saúde ganhou destaque no cenário internacional e evoluiu muito 

enquanto direito fundamental de todos os seres humanos.  

Em um primeiro momento, a saúde física do indivíduo foi a mais protegida pela 

norma, todavia, com o passar do tempo, algumas nuances desse direito foram ganhando 

relevância e importância. 

Assim, a proteção à saúde mental passa a ser abarcada quando ocorre o 

alargamento do campo de proteção normativo do direito à saúde.  
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Tempos depois da Declaração dos Direitos Humanos ser publicada, no âmbito 

das Organização das Nações Unidas (ONU), foi publicada a resolução, datada de 17 de 

dezembro de 1991, denominada de  Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno 

Mental e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, trazendo um anexo intitulado de 

Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria 

da Assistência à Saúde Mental. 

Este é um importante marco normativo internacional em relação à proteção da 

saúde mental de todos os indivíduos. E traz em seu bojo princípios c que devem balizar 

toda a legislação local quando tratar-se de saúde mental dos cidadãos. 

PRINCÍPIOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS E 

DIREITOS BÁSICOS 1. Todas as pessoas têm direito à 

melhor assistência disponível à saúde mental, que deverá ser 

parte do sistema de cuidados de saúde e sociais. 2. Todas as 

pessoas portadoras de transtorno mental, ou que estejam sendo 

tratadas como tal, deverão ser tratadas com humanidade e 

respeito à dignidade inerente à pessoa humana.  

O tópico 1 do retrocitado Anexo preceitua que à todas as pessoas cabe a melhor 

assistência disponível à saúde mental, mas como vislumbrar a melhor assistência se os 

cidadãos itajaienses não podem se consultar com um especialista em saúde mental, qual 

seja, o médico psiquiatra? 

Por óbvio que o conteúdo da norma internacional supra está sendo desrespeitado 

pelo Município de Itajaí, mesmo porque sequer há psiquiatras em todos os CAPS.  

Ademais, o multicitado Anexo trouxe a lhume princípios atinentes ao tratamento 

adequado dos pacientes com transtorno mental. 

PRINCÍPIO 9 TRATAMENTO 2. O tratamento e os cuidados a 

cada usuário serão baseados em um plano prescrito 

individualmente, discutido com ele, revisto regularmente, 

modificado quando necessário e administrado por pessoal 

profissional qualificado. (grifo nosso). 
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Nota-se, destarte, que é imprescindível para realização de um diagnóstico 

preciso, bem como para o acompanhamento do indivíduo com transtorno mental, o 

atendimento realizado por profissional qualificado que, no caso em tela, é o médico 

psiquiatra. 

Por conseguinte, o Município de Itajaí, ao não prestar tal serviço por meio de um 

médico psiquiatra aos usuários do SUS, bem como aos dos CAPS, está inviabilizando 

os cidadãos de exercerem o seu direito à saúde mental de forma efetiva. 

Demais disso, a falta de médicos psiquiatras neste município está em desacordo 

com o que determina outro princípio, qual seja, o dos recursos disponíveis nos 

estabelecimentos de saúde mental. 

PRINCÍPIO 14  

RECURSOS DISPONÍVEIS NOS ESTABECIMENTOS DE 

SAÚDE MENTAL  

 1) Um estabelecimento de saúde mental deverá dispor do 

mesmo nível de recursos que qualquer outro estabelecimento de 

saúde, e em particular:  

a) Equipe profissional apropriada, de médicos e outros 

profissionais qualificados em número suficiente, com espaço 

adequado para oferecer a cada usuário privacidade e um 

programa terapêutico apropriado e ativo;  

b) Equipamento diagnóstico e terapêutico  

c) Assistência profissional adequada; e  

d) Tratamento adequado, regular e abrangente, incluindo 

fornecimento de medicação. (grifo nosso). 

Logo, quando a norma prescreve no item 1 alínea “c” que deve existir 

assistência profissional adequada, estar-se-ia referindo ao médico psiquiatra, pois ele é 
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profissional competente e adequado para diagnosticar e coordenar o tratamento, 

inclusive prescrevendo os remédios específicos quando necessários. 

Lado outro, embora a Resolução da ONU retromencionada tenha sido um 

importante marco internacional na proteção do direito à saúde mental dos cidadãos do 

globo, a Declaração de Caracas, foi um instrumento relevante no âmbito regional para 

conferir proteção às pessoas acometidas por algum transtorno mental. 

Referida Declaração, aclamada em conferência na data de 14 de novembro de 

1990, se consubstancia num documento que marca as reformas na atenção à saúde 

mental nas Américas, trazendo um novo viés para o diagnóstico e, principalmente, para 

o tratamento das pessoas que possuem algum transtorno mental.  

Essa nova diretriz para o tratamento apresentada pelas normas da sobredita 

declaração pauta-se, primordialmente, em uma forma de tratar o paciente de maneira 

que o mesmo esteja inserido na comunidade local.  

Em suma, tal declaração normatiza a reestruturação do modelo de tratamento do 

paciente de saúde mental, priorizando e sobrevalorizando a prevalência do modelo de 

atendimento não hospitalar.  

1 Que a reestruturação da assistência psiquiátrica ligada ao 

Atendimento Primário da Saúde, no quadro dos Sistemas Locais 

de Saúde, permite a promoção de modelos alternativos, 

centrados na comunidade e dentro de suas redes sociais;  

2 Que a reestruturação da assistência psiquiátrica na região 

implica em revisão crítica do papel hegemônico e centralizador 

do hospital psiquiátrico na prestação de serviços; 

3. Que os recursos, cuidados e tratamentos dados devem: 

a) salvaguardar, invariavelmente, a dignidade pessoal e os 

direitos humanos e civis; 

b) estar baseados em critérios racionais e tecnicamente 

adequados; 

c) propiciar a permanência do enfermo em seu meio 

comunitário; 

4. Que as legislações dos países devem ajustar-se de modo que: 

a) assegurem o respeito aos direitos humanos e civis dos doentes 
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mentais; 

b) promovam a organização de serviços comunitários de saúde 

mental que garantam seu cumprimento; 

5. Que a capacitação dos recursos humanos em Saúde Mental e 

Psiquiatria deve fazer-se apontando para um modelo, cujo eixo 

passa pelo serviço de saúde comunitária e propicia a internação 

psiquiátrica nos hospitais gerais, de acordo com os princípios 

que regem e fundamentam essa reestruturação; 

 

 É pautado nessa nova diretriz que os países americanos signatários da 

Declaração de Caracas começaram, desde então, a editar normas e a implantar um novo 

sistema de atendimento e tratamento dos pacientes acometidos por algum transtorno 

mental. 

 Insta ressaltar que o modelo brasileiro manifestou-se, principalmente, pela 

criação e implementação dos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). 

 Neste interim, insta mencionar que a proteção do direito à saúde e, mais 

especificamente, do direito à saúde mental não encontra guarida somente nos diplomas 

internacionais. Atualmente, o Brasil possui uma extensa e vigorosa normatização acerca 

desse direito fundamental. 

Há normas, previstas na Constituição da República, que protegem o direito à 

vida e a saúde, criando-se uma verdadeira rede de proteção à saúde do cidadão 

brasileiro. 

Mister asseverar que, atualmente, essa proteção não tem como objetivo 

simplesmente a tutela do direito à saúde, mas sim o direito a uma vida saudável digna, 

pois o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, coloca como um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Já no artigo 6º da Carta Magna, a saúde é prevista como um direito social 

fundamental. Cabe ressaltar que, ao se alocar o direito à saúde no tópico resguardado 

aos direitos sociais fundamentais, qual seja, no capítulo II da Constituição da República, 
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o constituinte reafirmou a necessidade de pautar a saúde numa visão coletiva, como 

forma de inserção e manutenção do indivíduo na sociedade. 

 Dessa forma, a proteção à saúde não ocorre somente para preservar a vida física 

do cidadão, mas também para primar pela sua qualidade de vida psíquica e social. 

Neste ínterim, a saúde como um direito social fundamental só é efetivado 

quando o Estado possibilita meios para os indivíduos se tratarem, devendo-se ter o afã 

de inserção ou reinserção social. 

Ratificando a importância da saúde de cada cidadão para um convívio social 

harmônico, bem como para a saúde da sociedade como um todo, o artigo 196 da 

Constituição definiu ao direito à saúde da seguinte forma: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco da doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Constata-se, pois, que a Constituição Federal, no artigo supracitado, bem como 

nos seguintes, definiu a saúde como direito de toda a sociedade e dever do Estado. 

Nesse mesmo diapasão, o artigo 198 preconiza que as ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e integrada, constituindo um sistema único. 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I-descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 

II-atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

III-participação da comunidade. 

 

Dessa forma, tendo em vista o arcabouço normativo disposto na Constituição 

Federal acerca do direito à saúde sob uma ótica holística, é importante frisar que a 
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proteção à saúde mental dos cidadãos brasileiros se apresenta como um direito de todos 

aqueles cidadãos que necessitam de um atendimento especializado em virtude de 

possuírem alguma espécie de transtorno mental. 

Sob a égide do disposto no artigo 198 da Constituição, deve o ente estatal 

atender de forma integral, bem como dar prioridade para as atividades de prevenção, 

sempre prestando de forma efetiva os serviços assistenciais. Ademais, as ações do 

Estado devem envolver a comunidade, integrando nela os cidadãos acometidos de 

algum transtorno mental. 

Neste passo, passa-se a trazer à baila os diplomas infraconstitucionais que 

abordam a saúde mental.  

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 

o Sistema Único de Saúde é o instrumento e ao mesmo tempo o locus onde se deve 

realizar o tratamento de quaisquer problema de saúde, seja física ou mental. 

“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”. 

 

Harmonizando o disposto na norma infraconstitucional com o informado pela 

Constituição, o artigo 7° da citada lei 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. 

 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o Sistema 
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Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as 

diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda aos seguintes princípios:  

  

 I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 

os níveis de assistência;  

  

 II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema;  

  

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral;  

  

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie;  

  

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;  

  

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços 

de saúde e sua utilização pelo usuário;  

  

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;  

 VIII - participação da comunidade;  

  

IX - descentralização político-administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo:  

a) ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios;  

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;  

  

X - integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio 

ambiente e saneamento básico;  

XI - 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;  

 XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência; e  
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XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar 

duplicidade de meios para fins idênticos.  

 

 

Sob um enfoque mais específico, a par dos direitos constitucionais e legais 

assegurados a todos, mormente os concernentes à vida e à saúde, o legislador 

estabeleceu, o dever do Estado, por meio de seus diversos órgãos de gestão e execução, 

de assegurar ao paciente portador de transtorno mental o melhor tratamento, de acordo 

com suas necessidades, visando 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 Federal nº 

10.216/2001, que reconheceu o direito à reinserção social dos pacientes de longa 

permanência em hospitais psiquiátricos, bem como permitiu que toda a estrutura 

hodierna dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) fosse implementada. 

A visão atual em relação á saúde mental é ventilada nos dois primeiros artigos 

da referida Lei 10.216/2001. 

 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. 

 

Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer 

natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão 

formalmente cientificados dos direitos enumerados no 

parágrafo único deste artigo.  

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 
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recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 

comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para 

esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 

involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua 

doença e de seu tratamento; 

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. 

(grifamos) 

 

Pautado na legislação supracitada, o Ministério da Saúde tem perseguido a 

mudança do modelo hospitalocêntrico para um modelo baseado na excepcionalidade da 

internação e prevalência de assistência extra-hospitalar. 

Deve-se, portanto, priorizar o atendimento dos pacientes portadores de 

transtornos mentais em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e desinstitucionalizar 

os pacientes de longa permanência, entendidos como aqueles internados nos hospitais 

psiquiátricos por período superior a um ano, por meio de projeto terapêutico voltado 

para a reinserção social. 

Entrementes, para realizar um acompanhamento efetivo dos pacientes de 

quaisquer dos CAPS, quer seja no CAPS II, no CAPSi ou no CAPSAD, é necessário a 

presença de todos os profissionais elencados nas portarias emanadas do Ministério da 
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Saúde e, dentre eles, está o imprescindível médico psiquiatra, conforme consta na 

multicitada portaria nº 336 do Ministério da Saúde, de 19 de fevereiro de 2002. 

Por oportuno, cabe relembrar que compete ao Poder Público desenvolver 

políticas de saúde mental e as implementar, conforme o prescrito no artigo 3º da Lei 

10.216/2001. 

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. 

 Nesta mesma senda, o Município de Itajaí, em vários dispositivos da sua Lei 

Orgânica, reafirmou o compromisso de proteger a saúde dos cidadãos, bem como de 

garantir a observância do disposto na Constituição Federal. 

Art. 9º - Da competência do Município em comum com a União 

e o Estado:  

 I - zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição 

Estadual e das leis destas esferas de governo, das instituições 

democráticas desta Lei Orgânica e conservar o patrimônio 

público; (Inciso I com redação determinada pela Emenda n. 39, 

de 25 de novembro de 2009).  II - cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia de crianças, idosos e portadores 

de deficiência;  

Art. 180 - O direito à saúde implica nos seguintes direitos 

fundamentais:  

V - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do 

Município às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. (grifo 

nosso). 

Insta observar, pelo disposto alhures, que o Município de Itajaí reafirma em sua 

Lei Orgânica que o direito à saúde é um direito fundamental e que o Município é 

competente para proteger e recuperar a saúde do seu cidadão. 
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Art. 184 - São competências do Município, exercidas pela 

Secretaria de Saúde ou equivalente: I - assistência à saúde. 

Entrementes, o Município de Itajaí não está cumprindo o disposto no artigo 184 

de sua Lei Orgânica, uma vez que não possui médico psiquiatra lotado nos CAPS na 

quantidade estabelecida nas portarias supracitadas, deixando, assim, a população 

desassistida e não prestando de forma devida a assistência à saúde dos seus munícipes 

que possuem algum tipo de transtorno mental. 

O Município, por meio da Secretaria de Saúde, deveria criar condições de 

trabalho dignas para os médicos psiquiatras, uma vez que este foi um dos principais 

motivos ensejadores da debandada de tais médicos do serviço público do Município de 

Itajaí.  

Todavia, tal problema, ao que parece, não será solucionado, haja vista o baixo 

número de inscrições na seleção pública aberta para o provimento de 3 (três) cargos de 

médico psiquiatra no município.  

Cabe ressaltar, que de acordo com a própria Lei Orgânica, o Município é o ente 

competente apto a garantir tais condições de trabalho. 

Art. 184 - São competências do Município, exercidas pela 

Secretaria de Saúde ou equivalente: II - garantir aos 

profissionais da saúde a isonomia salarial, admissão através de 

concurso público, incentivo à dedicação exclusiva e tempo 

integral, capacitação e reciclagem permanentes, condições 

adequadas de trabalho para a execução de suas atividades 

em todos os níveis; (grifo nosso). 

Insta mencionar que, além de não propiciar condições dignas de trabalho aos 

médicos psiquiatras, o Município de Itajaí tampouco está tentando resolver o problema 

de forma emergencial, uma vez que a população encontra-se desassistida sem médico 

psiquiatra há vários meses.   
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Dessa forma, o Município está sendo totalmente omisso em relação a uma 

obrigação a si imposta, quando da promulgação de sua Lei Orgânica. Tal obrigação 

encontra-se explicitada no artigo 184, inciso XVI da referida lei. 

Ar. 184. XVI - a execução, no âmbito do Município, dos 

programas e projetos estratégicos para o enfrentamento das 

prioridades nacionais, estaduais e municipais, assim como 

situações emergenciais. 

Constata-se, pois, que os direitos dos cidadãos acometidos de algum transtorno 

mental estão resguardados em vários diplomas normativos, diplomas internacionais, na 

Constituição da República, nas leis federais, estaduais e municipais, bem como em 

vários dispositivos infralegais, tais como as diversas portarias do Ministério da Saúde já 

cotejadas. 

Ademais, sobre a temática, não há que se sustentar que o direito à saúde, como 

direito social, se sujeita à reserva do possível, entendida como a possibilidade de 

disposição econômica e jurídica por parte do destinatário da norma. A alegação de 

limites fáticos e orçamentários para a consecução de direitos fundamentais, ligados à 

dignidade da pessoa humana, vai de encontro aos princípios e objetivos fundamentais da 

Constituição.  

Cumpre ressalvar que sempre haverá um meio de remanejar os recursos 

disponíveis pelo Estado, retirando-os de outras áreas, onde sua aplicação não está tão 

próxima aos direitos essenciais do homem, e à própria dignidade humana.  

Além disso, deve o Estado fornecer a todo cidadão, sob pena de desrespeito à 

própria Constituição de 1988, um padrão mínimo essencial para uma existência digna. 

Portanto, ainda que se alegue que o Estado, por possuir recursos finitos em face de uma 

infinita gama de necessidades, não consegue cumprir com todas as suas atribuições, e 

que ao dar prioridade para determinados casos, o Estado necessariamente deixará de 

adimplir outros, de acordo com a reserva do possível, esse mesmo Estado nunca poderá 

se furtar de fornecer aos seus cidadãos um “mínimo existencial”. 
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Esse padrão mínimo social possui relação direta com a dignidade humana. Dessa 

forma, os cidadãos têm direito, pelo menos, a um mínimo necessário para viver com 

dignidade.  

O Estado pode ir além e fornecer tudo o quanto possível, mas não pode atuar 

aquém desse mínimo. Trata-se da matéria mais importante a ser observada pelo Estado 

ao fazer suas escolhas políticas. E o que se observa é que na prática o orçamento estatal 

é utilizado em questões outras e não na busca pelo mínimo existencial, devendo ser feito 

o remanejamento, ainda que após controle judicial. 

Questão de alto relevo é, portanto, definir o que pode ser considerado como o 

mínimo existencial do indivíduo para uma vida digna. Nesse ponto, a própria 

Constituição fornece alguns caminhos, como, por exemplo, no que se refere ao direito à 

saúde, o artigo 196 da Constituição da República, prevê que a saúde é direito de todos e 

dever do Estado.  

Desse modo, da clássica argumentação da ausência de recursos  se depreende 

que o fornecimento adequado de tratamento à saúde é serviço público essencial, 

devendo compreender todos os meios materiais possíveis e adequados à busca do 

tratamento de doenças, tudo com a finalidade de preservar e melhorar a saúde da 

população a fim de se alcançar a dignidade da pessoa humana e a plena fruição dos 

direitos fundamentais.  

No que tange à relação existente entre o direito à saúde e a dignidade da pessoa 

humana, leciona o mestre Ingo Wolfgang Sarlet, in A Eficácia dos Direitos 

Fundamentais, 11ª Ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 310 e 

319/320: 

[...] na base dos quatros direitos sociais expressamente 

consagrados pelo Constituinte, se encontra a necessidade de 

preservar a própria vida humana, não apenas na condição de 

mera sobrevivência física do indivíduo (aspecto que assume 

especial relevância no caso do direito à saúde), mas também de 
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uma sobrevivência que atenda aos mais elementares padrões de 

dignidade. Não devemos esquecer que a dignidade da pessoa 

humana, além de constituir um dos princípios fundamentais da 

nossa ordem constitucional (art. 1º, inc. III, da CF), foi guindada 

à condição de finalidade precípua da ordem econômica (art. 170, 

caput, da CF). (Grifou-se) 

E completa: 

[...] uma existência digna abrange mais do que a mera 

sobrevivência física, situando-se além do limite da pobreza 

absoluta. Sustenta-se, neste sentido, que se uma vida sem 

alternativas não corresponde às exigências da dignidade 

humana, a vida humana não pode ser reduzida à mera existência. 

[...] a dignidade da pessoa humana apenas estará assegurada 

‘quando for possível uma existência que permita a plena fruição 

dos direitos fundamentais, de modo especial, quando seja 

possível o pleno desenvolvimento da personalidade’. (Grifou-se) 

Além disso, à Administração pública não é dado o poder discricionário de 

concretizar ou não políticas públicas direcionadas à saúde. Nesse contexto, ainda que a 

Administração Pública deva se alicerçar por referências atuariais, nada pode obstruir o 

fim último de comando constitucional, devendo-se ver o direito do cidadão em toda a 

sua extensão, independentemente dos contornos das políticas públicas e gestão de 

recursos.  

Noutro giro, cabe frisar que o Poder Judiciário pode, no exercício de sua função 

típica, realizar controle judicial de políticas públicas, sem que com isso haja invasão de 

um Poder sobre as funções do outro. 

Sempre que o Estado deixar de atuar para a consecução do padrão mínimo 

existencial dos indivíduos é possível a atuação pelo Poder Judiciário, para que supra a 

omissão total ou parcial do Estado, e, por conseguinte garanta aos cidadãos o mínimo 

necessário a uma vida digna. Trata-se de controle judicial de uma omissão 

inconstitucional. 
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Dessa forma, não se trata de discricionariedade política a escolha das prioridades 

na aplicação dos recursos públicos, mas sim de cumprimento de tarefa 

Constitucionalmente estabelecida, que pode ser exigida judicialmente. 

Por oportuno, os Tribunais Superiores reconhecem o direito à saúde como um 

direito subjetivo e fundamental que é exigível em Juízo, chamado de dimensão positiva 

(prestacional) do direito ao mínimo existencial, não podendo ser classificado como era 

outrora, de norma programática.  

Desse modo, a clássica argumentação da ausência de recursos e da 

incompetência do Judiciário para decidir sobre a alocação e destinação de recursos 

públicos, não pode prevalecer, uma vez que está em jogo a preservação do bem maior 

da vida humana. 

Nessa seara, colhe-se da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina: 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO PARA 

O TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. 

DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE AOS INTERESSES 

FINANCEIROS DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. 

ASSISTÊNCIA GARANTIDA PELA NORMA 

CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA EMITIDA 

POR MÉDICO VINCULADO AO SUS. PRESUNÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS 

ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS NOS 

PROGRAMAS OFICIAIS. SENTENÇA QUE, INCLUSIVE, 

CONDICIONOU A ENTREGA À PRESTAÇÃO DE 

CONTRACAUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

ARBITRAMENTO DE URH'S. NECESSIDADE DE 

EXCLUSÃO DA SEGUNDA VERBA. CUMULAÇÃO 

VEDADA PELO ART. 17, I, DA LCE N. 155/1997. APELO 

DESPROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 

(TJSC, Apelação Cível n. 2013.011464-6, de Palhoça, rel. Des. 

José Volpato de Souza, j. 09-05-2013). (Grifou-se) 
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APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME 

NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PORTADORA 

DE ARTRITE REUMATÓIDE GRAVE - CID M05.9. DEVER 

DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR O DIREITO 

FUNDAMENTAL E INDISPONÍVEL À SAÚDE. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 6º E 196. 

NECESSIDADE DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO 

NÃO PADRONIZADO PELO SERVIÇO DE SAÚDE 

PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER NO SENTIDO DE 

ASSEGURAR A PROTEÇÃO DE DIREITO 

FUNDAMENTAL QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR 

RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. PREVALÊNCIA DO 

DIREITO À SAÚDE E À VIDA SOBRE O INTERESSE 

ECONÔMICO DO ENTE PÚBLICO. CONTRA-CAUTELA 

CONSISTENTE NA COMPROVAÇÃO, PELA PARTE 

AUTORA, DE QUE A NECESSIDADE DO 

FORNECIMENTO PERSISTE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM VALOR 

ADEQUADO. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA 

DESPROVIDOS.  (TJSC, Apelação Cível n. 2013.009164-7, de 

Itajaí, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. 09-04-2013). 

(Grifou-se) 

Conclui-se, pois, que cabe ao Município de Itajaí efetivar esse direito 

fundamental à saúde mental assegurando aos cidadãos itajaienses o devido atendimento 

médico ao paciente com transtorno mental, com o acompanhamento por um médico 

psiquiatra. 

 

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

 

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, por meio do 4º Ofício do 

Núcleo Regional de Itajaí, requer, por oportuno, a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, de forma que o município seja compelido a garantir tratamento, atendimento e 
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consulta psiquiátrica, no prazo de 15 dias, para os pacientes e usuários do seu serviço de 

saúde mental, o que faz com supedâneo no art. 12 da Lei 7.347/85, in verbis: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

Impende frisar que estão presentes os requisitos para tanto, nos termos do artigo 

461, §3° e 273 do Código de Processo Civil: prova inequívoca, verossimilhança da 

alegação e fundada em receio de dano irreparável.  

Com efeito, o fundado receio de dano irreparável se evidencia diante do fato de 

que a cada dia os gestores do SUS estão deixando correr uma dívida social jurídica pelo 

desatendimento de todos os casos de saúde mental em que o paciente necessita de 

atendimento com psiquiatra, nesse município, dívida essa que está sendo feita em nome 

do Município, em detrimento do Sistema Único de Saúde, da população local, enfim, 

em absoluto descumprimento de praticamente todos os deveres do Poder Público para 

com a saúde mental municipal. 

De forma a deixar ainda mais claro a configuração do periculum in mora no 

presente caso, reproduz-se o quanto já exposto nesta peça vestibular: 

Em função desta ausência de médicos psiquiatras atendendo 

pelo Município de Itajaí os pacientes correm severos riscos, 

inclusive de suicídio, já que muitos dos usuários do serviço do 

CAPS, por exemplo, são depressivos e, portanto, precisam de 

acompanhamento regular. 

Outro prejuízo se dá no tratamento daqueles pacientes que se 

encontram em surto, notadamente porque em muitos dias da 

semana não há qualquer médico psiquiatra municipal em serviço 

ou disponível para atender as emergências e aplicar a medicação 

correta. 

Neste sentido são as declarações prestadas pelos Senhores Maria 

Siebert Setaro, Isaura Beatriz Grubert e Irineu Nivaldo Rebelo, 

respectivamente Presidente, Secretária e Vice-Presidente da 

Associação de Mentes Excêntricas de Itajaí (Associação de 
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Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de Saúde Mental do 

Município de Itajaí):  

que os declarantes informaram que a principal deficiência 

atualmente no CAPS é a ausência de médicos psiquiatras na 

quantidade determinada por lei/regulamento; que existe o risco 

de morte e suicídio em virtude da ausência de médicos 

psiquiatras, e que por existirem principalmente mulheres 

depressivas, caso não haja médico psiquiatra para acompanhá-

las, principalmente no que tange a medicação e consultas, existe 

o risco de suicídio, conforme, inclusive, já ocorreu; que 

deveriam existir médicos psiquiatras todos os dias da semana, 

porque em casos de surtos dos usuários é necessário um médico 

psiquiatra para atender com urgência para que, no mínimo, 

prescreva e aplique a medicação devida para aquele caso em 

concreto; que aqui no município não há serviço de hospital 

psiquiátrico, haja vista que o Hospital Marieta se nega a 

oferecer oito leitos para atender a tal necessidade; (...)que os 

usuários sentem a necessidade urgente de mais médicos 

psiquiatras para atendê-los; 

Ademais, Lourenço José da Silva, mencionado alhures, 

asseverou que já levou seu filho, viciado em drogas, nove vezes 

em Unidades de Pronto Atendimento, tanto em Cordeiros como 

em São Vicente, e que nestes locais o tratamento se resume ao 

atendimento realizado por clínico geral, já que não há médico 

psiquiatra, e seu filho acabava sendo medicado com plazil 

intravenoso e recebendo soro, o que fazia com que viesse a 

dormir, sendo que assim que acordava, seu filho era de pronto 

liberado, sem que fosse encaminhado para qualquer outra 

espécie te consulta ou tratamento.  

Afirmou ainda que seu filho, Jairo Lourenço da Silva, procurou 

o serviço do CAPS quando possuía 14 anos de idade, que 

naquele momento foi atendido por psiquiatra do CAPSi, tendo 

sido receitado alguns medicamentos, mas que não houve 

acompanhamento por parte deste médico, o acompanhamento se 

deu somente por psicólogo e assistente social e que demorava ao 

menos 6 meses para que seu filho conseguisse agendar uma 

consulta com psiquiatra do município.  

que o declarante é genitor do adolescente Jairo Lourenço da 

Silva; que o seu filho pela primeira vez procurou o serviço do 

CAPS aos quatorze anos de idade, sendo que atualmente conta 

com 17 anos, que, recentemente, o seu filho foi internado 
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compulsoriamente, que sentiu em relação ao psiquiatra, a 

consulta ocorreu de forma superficial, sendo bastante rápida, 

durando cerca de 5 minutos, limitando-se a perguntar qual a 

substância entorpecente utilizada pelo usuário, bem como a 

duração do vício; que neste primeiro momento o médico 

psiquiatra receita alguns medicamentos e o Estado fornece tal 

medicamento, contudo, o médico psiquiatra não faz o 

acompanhamento do mesmo; que o acompanhamento é feito 

pela assistente social e pela psicóloga; que demorava, no 

mínimo, seis meses para conseguir agendar uma consulta com o 

médico psiquiatra no CAPSi e ser atendido; que deveria existir 

um acompanhamento fora do CAPS, que deveria ter uma equipe 

do CAPS que acompanhasse ou visitasse o usuário na sua 

residência; que levou o filho por nove vezes na UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento) de Cordeiros e na UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento) de São Vicente, e que nesses locais o 

tratamento se restringe a um atendimento feito por médico 

clínico geral, já que não há médico psiquiatra, e que acaba 

somente sendo medicado com plazil intravenoso e soro, fazendo 

com que o paciente venha a dormir, mas quando o mesmo 

acorda, horas depois, é liberado de pronto; que o modelo do 

CAPSi tinha que ter uma extensão dentro dos bairros; que o 

declarante sente falta de um acompanhamento mais próximo da 

família, já que não há neste município programa de saúde da 

família; que não conseguiu promover a internação 

anteriormente do seu filho em virtude de não ter conseguido 

realizar um atendimento com médico psiquiatra para este fazer 

uma análise do caso e emitir um laudo; 

A senhora Fátima Regina Cardoso Constâncio, Assistente Social 

do Ministério Público do Estado de Santa Catarina também 

relata que já teve contato com esta realidade, pois ao atender 

uma ordem de trabalho, realizou uma visita domiciliar a um 

paciente com transtorno mental e pode registrar que este não 

recebia qualquer atendimento por parte do município, nem 

mesmo pela unidade básica de saúde do bairro onde reside (tais 

unidades básicas, por não possuírem médico psiquiatra, como 

deveriam, não possuem qualificação para atender a pacientes 

com transtornos mentais, sendo que, em alguns relatos colhidos 

nesta Defensoria Pública, o tratamento dado nem sequer era 

respeitoso e digno, existindo um certo preconceito em face dos 

pacientes com enfermidades mentais), precisando se deslocar 

para Florianópolis, com o auxílio de sua irmã, para receber o 

devido atendimento e tratamento.  
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que ao atender uma ordem de trabalho foi realizado visita 

domiciliar ao paciente com transtorno mental e que ele não 

recebe atendimento do município, bem como não recebe 

atendimento pela unidade básica de saúde do bairro em que 

reside, sendo que estava sendo levado por uma irmã para 

Florianópolis para realizar o tratamento; 

Outrossim necessitou deslocar-se até Blumenau para consultar-

se com médico psiquiatra particular a Sra. Maria Siebert Setaro: 

que a primeira declarante uma vez sentiu a necessidade de uma 

consulta psiquiatra quando estava em situação de pânico e foi 

obrigada a deslocar-se até a cidade de Blumenau por conta 

própria e pagar uma consulta psiquiátrica com um médico 

psiquiatra particular; 

Urge destacar ainda a também já explicitada situação enfrentada por Lourenço 

José da Silva, ao tentar zelar pela vida e integridade física de seu filho buscando a 

internação compulsória do mesmo: 

O Sr. Lourenço José da Silva, pai do adolescente Jairo Lourenço 

da Silva, procurou esta Defensoria Pública, pretendendo a 

internação compulsória do filho que, mesmo tendo tão somente 

17 anos, é viciado na substância entorpecente conhecida como 

crack há quatro anos. Malgrado o assistido conviva com esta 

situação há vários anos, naquele momento o quadro se 

encontrava de tal forma agravado e dramático que já não possuía 

mais meios de ajudar o seu filho.  

O adolescente vinha reiteradamente praticando atos infracionais 

equiparados ao crime de furto, de forma a patrocinar seu vício. 

Ademais, fugia constantemente da residência do pai, 

permanecendo por dias na rua, sem manter qualquer contato 

com familiares. 

Fato é que o requerido encontrava-se, naquela oportunidade, em 

situação deplorável, e seu pai já não encontrava soluções para 

salvar a vida de seu filho, pois este passava dias a fio fazendo 

uso do crack, permanecendo errante pelas vielas da cidade. Em 

andrajos, sujo, desnutrido, desidratado e fissurado, fica dias sem 

voltar para casa do pai, com receio de que mesmo tente lhe 

impedir de usar drogas. 
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O Sr. Jairo reconhece que a medida que pleiteava, internação 

compulsória, é das mais extremas, entretanto se mostrava 

imperiosa para garantir a integridade física e a própria vida do 

adolescente Jairo Lourenço da Silva. Isto, pois, sua liberdade 

estava a conduzi-lo, inexoravelmente, para a morte. Sua 

dignidade estava carcomida. 

Neste diapasão, esta Defensoria Pública ajuizou a ação de 

internação compulsória, autuada sob o número 033.13.019970-

5, visando à internação do adolescente Jairo Lourenço da Silva 

em clínica especializada no tratamento de dependentes 

químicos. 

Entrementes, em decisão interlocutória o Juízo da Vara da 

Infância e Juventude desta Comarca entendeu como necessária a 

realização de perícia. Neste passo, nomeou para exercer tal 

encargo a médica psiquiatra Andréa Nolli, determinando-se o 

pagamento de honorários periciais. (documento anexado) 

Na decisão, datada de 24 de outubro do corrente ano, o Douto 

Juiz de Direito expressamente asseverou que enfrenta 

dificuldades para conseguir profissional habilitado na rede 

municipal de atendimento para realizar avaliações psiquiátricas, 

razão pela qual, dada a urgência, precisou socorrer-se de médica 

psiquiatra particular: 

Tomando em consideração as dificuldades que este Juízo tem 

enfrentado em conseguir profissional habilitado que realize as 

avaliações psiquiátricas nas demandas em que se objetiva 

internação compulsória, tomou-se por bem, em vez de 

encaminhar tais avaliações para a rede municipal de 

atendimento, nomear perito conveniado a este Juízo. (decisão 

de fl. 65, autos do processo n. 033.13.019970-5_   

Entrementes, a referida médica, apesar de ter aceitado a referida 

nomeação, informou o Juízo (documento em anexo), no dia 12 

de novembro, que havia agendado a perícia médica tão somente 

para o dia 19 de dezembro de 2013. 

Ao ser comunicado de tanto, esta Defensoria Pública informou 

em Juízo que o quadro do adolescente Jairo havia se agravado 

ainda mais, tendo inclusive emagrecido substancialmente e, ao 

se esperar a data agendada para a perícia, a internação poderia 

perder o seu objeto, pois, infelizmente, o requerido poderia não 

mais estar vivo.  
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Atento para a situação, o insigne magistrado determinou que 

Jairo fosse compulsoriamente conduzido ao IPQ, localizado em 

FLORIANÓPOLIS, para que lá fosse submetido à avaliação 

psiquiátrica e em se constatando a necessidade de internação, 

que lá permanecesse, o que de fato ocorreu.  

Ou seja, o munícipe Jairo, embora estivesse em situação 

gravíssima, de risco de morte, não encontrou qualquer guarida 

para seu direito no serviço de saúde mental de Itajaí, precisando 

socorrer-se da iniciativa privada e também do serviço prestado 

pelo Município de Florianópolis para ter seu direito fundamental 

atendido. 

Com efeito, tais casos concretos, ilustram a atual situação do serviço de saúde 

mental do Município de Itajaí e o perigo da demora caso não seja concedida a 

antecipação dos efeitos da tutela. 

Quanto à verossimilhança das alegações, a promoção do direito à saúde – e o seu 

respectivo custeio como obrigação imposta constitucionalmente e legalmente ao Poder 

Público – restou demonstrado com as razões de direito expostas. Assim, se constata que 

a existência do fumus boni iuris é indiscutível; com base no direito indisponível do 

cidadão em ser atendido pelo Poder Público, que tem como dever indeclinável efetuar o 

tratamento médico que a saúde mental do paciente exige.  

Ademais, cotejou-se alhures, com minudência, as Portarias 224 e336, que impõe, 

com meridiana clareza, um quantitativo mínimo de psiquiatras que devem atender pelo 

Município. 

Quanto aos fatos alegados, diga-se que a verossimilhança das alegações decorre 

dos depoimentos exaustivamente colhidos por esta Defensoria Pública, clamando por 

atenção o fato de que antes do ajuizamento da presente foram ouvidos não só usuários 

do serviço, mas principalmente os próprios prestadores do mesmo, em especial a 

Coordenadora de Saúde Mental do Município bem como as Coordenadoras de todos os 

CAPS, além de profissionais externos, como a Assistente Social do Ministério Público e 

outros médicos psiquiatras que estão ou não nos quadros do serviço municipal. 
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Além disso, conforme é cediço, a formação do juízo de verossimilhança 

necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela prevista no art. 273 do 

Código de Processo Civil se dá através do exercício de cognição sumária, adotada pelo 

legislador, segundo Kazuo Watanabe (in Da Cognição no Processo Civil, DPJ Editora, 

3ª ed., p. 131), quando, “em razão da urgência e do perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, ou para a antecipação do provimento final, nos casos permitidos em 

lei, ou ainda em virtude de particular disciplina da lei material, faz-se suficiente a 

cognição superficial para a concessão da tutela reclamada”. 

Entendido o verossímil como “o não suficiente para a declaração da existência 

ou da inexistência do direito” (Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz Arenhart, In 

Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 5ª ed. p. 215) ou como “o que tem a 

aparência de ser verdadeiro” (Piero Calamandrei, apud Kazuo Watanabe, op. cit., p. 

147) fica clara a pertinência técnica da cognição sumária para os fins do art. 273 do 

Código de Processo Civil, já que sua natureza verticalmente limitada mostra-se 

conveniente para permitir um pronunciamento célere que afaste a urgência adveniente 

do apontado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Nesse passo, a compreensão do que seja a prova inequívoca sobre a qual recai a 

cognição sumária com vistas à formação do juízo de verossimilhança não se deve 

impregnar das rígidas exigências da prova.  

Daí ser possível ao interessado valer-se a título de prova inequívoca da 

verossimilhança de suas alegações, como Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz 

Arenhart, “de prova documental, de prova testemunhal ou pericial antecipadamente 

realizadas e de laudos ou pareceres de especialistas, que poderão substituir, em vista da 

situação de urgência, a prova pericial” (Op. cit., loc. Cit ) 

Portanto, verificam-se presentes os pressupostos da prova inequívoca e da 

verossimilhança, consubstanciados nos documentos juntados que demonstram a 

indispensabilidade de tratamento com psiquiatra para os munícipes.  



 
              
 

 

             Núcleo Regional de Itajaí-4º Ofício 
 

____________________________________________________________________________ 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA EM ITAJAÍ 

Rua Brusque, nº 290- Centro- Itajaí/SC (CEP 88303-000) 

Fone: (47) 3398-6243  
66 

 

Ademais, ressalta-se, conforme já se explicitou, o processo seletivo em 

andamento não será suficiente para atender a demanda municipal. Existe no município 

um quantitativo alto de médicos psiquiatras, muito deles interessados em ingressar no 

serviço público, como os ouvidos por esta Defensoria Pública, mas desde que tenham 

boas condições de trabalho (psiquiatras manifestaram descontentamento com a 

quantidade de pacientes que teriam que atender tanto em virtude da demanda 

reprimida como em razão de não serem contratados médicos psiquiatras em 

número suficiente) e sejam remunerados de forma compatível com a sua função de 

médico especialista.  Nestes termos, colaciona-se as passagens dos seguintes 

depoimentos: 

o declarante afirma que acredita seus colegas médicos 

psiquiatras não se interessaram na seleção pública em 

andamento, pois inicialmente o salário pago aos psiquiatras não 

é convidativo, tem notícia que o salário pago ao psiquiatra em 

Jaraguá do sul é próximo ao dobro do que se paga aqui para uma 

carga horária de 20 horas; que na época em que prestou 

concurso para Itajaí (há cerca de três anos atrás), os médicos 

psiquiatras em Brusque e Pomerode recebiam em torno de 

R$10.000,00 para laborarem 40 horas semanais; vale ressaltar 

que à época o salário de um médico psiquiatra no município de 

Itajaí não alcançava R$3.000,00 em Itajaí; além disso acredita 

que a rotatividade de profissionais também afasta possíveis 

interessados em concorrer ao cargo, mesmo porque,  a situação 

não é muito atrativa; (...)que acredita que existem cerca de 20 

médicos psiquiatras na região de Itajaí e Balneário Camboriú, 

que boa parte desses médicos tiveram ou teriam interesse no 

serviço público caso as condições fosse ideias, ou próximas do 

ideal; que certamente, esses 20 médicos psiquiatras dariam conta 

do atendimento da parcela da população que precisa do serviço 

público mas que não pode arcar com tanto; que o valor da 

consulta com um médico psiquiatra gira em torno de R$ 200,00 

a R$250,00 na região. (Dr. Marcel Iansen Pansard, médico 

psiquiatra) 

Nesse norte, concedendo a tutela antecipada para que ocorra a correta 

estruturação de saúde mental pelo poder público, as seguintes decisões: 
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 Ação Civil Pública PARTE(S) REQUERENTE(S): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO 

PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - 

MA 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta 

CONCEDO a antecipação de tutela a fim de obrigar o 

Município de Imperatriz a prestar assistência integral à 

saúde às pessoas portadoras de transtorno mental através de 

todos os seus órgãos, de modo sistêmico, eficientemente, com 

efetivo emprego de publicidade de em todos os atos 

praticados, registrando os atendimentos, encaminhamentos, 

aviamentos de medicação, traslado de pessoas etc. sob pena 

de multa diária de R$ 10.000,00, senão a imposição de 

solução adequada (CPC art. 461). Cite-se para querendo 

contestar em 60 dias, servindo esta de mandado. Imperatriz, 

29.04.2013 PRIC MARCELO TESTA BALDOCHI Juiz de 

Direito Resp: 147165 (Proc. nº 507-19-2013-8-10-0044, Juiz 

Joaquim da Silva Filho, Comarca de Imperatriz-Maranhão-Vara 

da Fazenda Pública, decisão publicada em 02/05/2013, às 9:43h) 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATENÇÃO ESPECIAL - 

USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS - PACIENTES COM 

TRANSTORNO MENTAL - CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - 

IMPLANTAÇÃO. O direito constitucional à saúde se traduz 

em direito fundamental do ser humano, cujas condições 

indispensáveis para o seu pleno exercício devem ser providas 

pelo Estado, lato sensu, o que abrange não só o acesso a 

tratamentos que visem à cura e à prevenção de moléstias, 

como também à redução de dores e desconfortos, 

englobando-se nos conceitos, obviamente, o pleno 

atendimento aos usuários de álcool e outras drogas e 

portadores de transtornos psicóticos e neuróticos graves, 

prestados por meio dos CAPS - Centros de Atendimento 

Psicossocial. O princípio da separação dos poderes não pode 

ser empregado para justificar a burla à Constituição ou para 

contrariar o interesse público. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0079.09.939272-6/004 - COMARCA DE CONTAGEM - 

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE CONTAGEM - 

APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. MAURO 

SOARES DE FREITAS 
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Nesta segunda decisão o relator esclarece que nos autos o Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais propôs ação civil pública contra o Município de 

Contagem, apontando omissão do réu na implantação de equipamentos adequados 

ao acolhimento e tratamento dos pacientes portadores de transtornos mentais e 

usuários de álcool e drogas, solicitando fosse o requerido compelido a implantar, 

no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da decisão, outras duas unidades 

CAPS, CAPS III e CAPS ad, 

Ademais, clama por atenção também a Ação Civil Pública, inscrito sob o 

número 516-15.2012.8.10.044, com pedido de antecipação de tutela, a qual foi 

deferia, e cujo um dos objetos é a contratação, pelo Município de Imperatriz no 

Maranhão, de médico psiquiatra para atuação no CAPS, conforme consta da 

inicial da referida ação (Inicial da respectiva ação civil pública acostada junto a 

esta exordial). 

Com isso, comprova-se a necessidade da aplicação dos efeitos da tutela 

antecipada de forma que o Município réu seja compelido a oferecer, no prazo de 15 

dias, tratamento e consulta psiquiátrica para os pacientes e usuários do serviço de saúde 

mental por si prestado.  

Entrementes, caso o réu não cumpra com o quanto determinado por este Juízo, 

se requer, desde já, dada a premente necessidade dos pacientes e usuários do serviço de 

saúde mental do Município de realizarem consulta, atendimento e tratamento 

psiquiátricos (realização de pericia para a determinação de internação compulsória, 

aplicação de medicamento para a contenção de pacientes em surto, substituição de 

medicação e assim por diante), sendo cediço que a sua falta pode implicar em severos 

riscos à saúde e inclusive levar a morte dos munícipes, que seja determinado que o 

Município os custeie na rede privada de saúde, o que deve ser realizado através do 

bloqueio de valores.  
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Neste interim, passa-se a analisar a possibilidade de bloqueio de valores do 

Município Réu.  

Ab initio, vale ressaltar que o bloqueio de valores mostra-se imperioso quando 

permanece a inércia do Estado face uma ordem judicial. Dessa forma, é possível 

determinar o bloqueio das contas públicas como meio de concretizar o princípio da 

dignidade da pessoa humana, bem como assegurar o exercício do direito à saúde. 

Deve-se atentar para a nova redação dada ao artigo 461, §5º do Código de 

Processo Civil: 

 Art 461, §5º. (...) para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 

ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, 

tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e 

impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição 

de força policial.  

Vale reforçar que, conforme entende a doutrina e jurisprudência de forma 

pacífica, tal redação não se constitui em numerus clausus, ao contrário, enuncia apenas 

formas exemplificativas que auxiliam o magistrado a dar maior efetividade à tutela 

concedida, não havendo, por isso, como sustentar afronta ao princípio da separação dos 

poderes, vez que o que se persegue é tão somente garantir a efetividade das decisões 

jurisdicionais. 

Importante salientar que a Jurisprudência vem se consolidando no sentido de ser 

perfeitamente possível o bloqueio de valores quando há inércia do ente estatal na 

prestação dos direitos individuais e sociais fundamentais, por ser este o meio mais 

eficaz para a realização e efetivação desses direitos. 

Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados:  

AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE AVALIAÇÃO 

E ENCAMINHAMENTO A TRATAMENTO CONTRA 

DROGADIÇÃO SOB PENA DE BLOQUEIO DE VALORES 
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NAS CONTAS DO MUNICÍPIO. 1. Consagrando o direito à 

saúde, de matriz constitucional, não somente é admissível como 

é recomendável a antecipação de tutela, diante da omissão de 

poder público em providenciar avaliação e - se necessário - 

tratamento adequado a drogadito na rede conveniada ao SUS ou, 

na falta desta, em nosocômio particular. 2. O bloqueio de 

valores é medida legalmente prevista que visa a assegurar a 

tutela específica da obrigação quando o obrigado permanece 

inerte diante da determinação judicial. NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (SEGREDO DE JUSTIÇA) 

(Agravo de Instrumento Nº 70014040356, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, 

Julgado em 12/04/2006). (grifo nosso). 

 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 

182/STJ. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA 

E À SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 

ART. 461, § 5º,  DO CPC. 

1. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 

n. 182 do STJ). 

2. A Constituição Federal excepcionou da exigência do 

precatório os créditos de natureza alimentícia, entre os quais 

incluem-se aqueles relacionados à garantia da manutenção da 

vida, como os decorrentes do fornecimento de medicamentos 

pelo Estado. 

3. É lícito ao magistrado determinar o bloqueio de valores em 

contas públicas para garantir o custeio de tratamento médico 

indispensável, como meio de concretizar o princípio da 

dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 

Nessas situações, a norma contida no art. 461, § 5º, do Código 

de Processo Civil deve ser interpretada de acordo com esses 

princípios e normas constitucionais, sendo permitida, inclusive, 

a mitigação da impenhorabilidade dos bens públicos. 

4 - Agravo regimental não-provido. 
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(AgRg no REsp 795.921/RS, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14.03.2006, DJ 

03.05.2006 p. 189). (grifo nosso). 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE VALORES EM 

CONTA ESTATAL. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO. 1. O 

fornecimento gratuito de realização do exame postulado 

constitui responsabilidade do Estado. 2. O bloqueio de valores 

faz-se necessário quando permanece a inadimplência do Estado. 

O objetivo é garantir o célere cumprimento da obrigação de 

fazer diante da imperiosa necessidade de imediato atendimento 

da decisão judicial. Recurso desprovido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70012032967, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 28/09/2005). (grifo nosso). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ALEGADA 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NO PEDIDO 

LIMINAR. DESCABIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE 

SEQUESTRO DE VERBA DO ESTADO-RÉU. PEDIDO DE 

DILAÇÃO DO PRAZO PARA O FORNECIMENTO DO 

FÁRMACO REQUERIDO. VIABILIDADE DECISÃO 

PARCIALMENTE REFORMADA NESTE PONTO. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) IV. “Muito mais útil e 

eficaz do que astreinte, é possível a imposição do bloqueio e/ou 

sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Poder Público a portador de doença grave, 

como medida executiva (coercitiva) para efetivação da tutela, 

ainda que em caráter excepcional, eis que o legislador deixou ao 

arbítrio do Juiz a escolha das medidas que melhor se 

harmonizem às peculiaridades de cada caso concreto (CPC, art. 

461, § 5º). Portanto, em caso de comprovada urgência, é 

possível a aquisição, mediante sequestro de verba pública, de 

medicamento necessário à manutenção da saúde de pessoa 

carente de recursos para adquirí-lo, sendo inaplicável o regime 

especial dos precatórios (CF, art. 100), utilizado nas hipóteses 

de execução de condenações judiciais contra a Fazenda Pública, 

pois, na espécie, deve ser privilegiada a proteção do direito à 

vida e à saúde do paciente” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 
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2012.077381-8, de rio do Sul, rel. Des. Jaime Ramos, j. 

7.2.2013) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.042494-6, de 

Rio do Sul, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 12-03-2013). 

Por conseguinte, o bloqueio de valores pertencentes ao Município de Itajaí é 

medida que se impõe como necessária para fins de custeio do correto tratamento de 

saúde mental dos munícipes.  

Avançando-se, faz-se mister tecer algumas considerações acerca do valor a ser 

bloqueado. 

O preço mínimo de uma consulta com psiquiatra em Itajaí é R$ 200,00 

(duzentos reais), o que se extraiu dos depoimentos prestados por médicos psiquiatras 

nesta Defensoria Pública. Tais consultas, pelo que foi firmado duram até uma hora. 

que o preço médio da consulta com um psiquiatra é de R$ 

200,00 a R$250,00 reais; (Dra. Anna Paula Genoefa 

Macarini, médica psiquiatra) 

que a declarante cobra R$200,00  por uma consulta em média de 

50 minutos sem retorno e que menciona que a sua consulta é 

uma das mais baratas, sendo que tem colegas que cobram até 

R$350,00 reais por consulta sem retorno; (Dra. Teresa Cristina 

Gheller Schaidhauer, médica psiquiatra lotada no CAPSi de 

Itajaí) 

Levando-se em conta que, pelas Portarias do Ministério da Saúde multicitadas 

seriam necessários pelo menos 4 (quatro) médicos psiquiatras para atender a demanda 

municipal (este é um número realmente mínimo, vez que profissionais indicaram que 

seria necessário um número maior) e que cada um deles deveria cumprir carga horária 

de 40 horas semanais, tem-se que, mensalmente, 4 profissionais juntos trabalhariam 

uma carga horária de 640 horas. 

Os dois médicos que atualmente prestam serviço para o Município, juntos, 

possuem carga horária semanal de 30 horas, alcançando-se aproximadamente 120 horas 

mensais. 
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Assim, subtraindo-se das 640 horas mensais previstas pelo Ministério da Saúde 

as 120 horas atualmente cobertas pelos dois médicos do Município de Itajaí, restam 520 

horas mensais ainda descobertas. 

Como cada consulta dura até uma hora e o preço mínimo cobrado por um 

psiquiatra neste Município é de R$ 200,00 (duzentos reais), o bloqueio deve ser 

realizado mensalmente no montante de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), 

correspondente a multiplicação de 520 horas por R$ 200,00 (duzentos reais).  

Obviamente, não se trata de um cálculo 100% exato, mas possibilita-se que se 

tenha uma idéia aproximada do valor mensal a ser bloqueado e sequestrado nas contas 

do Município e, sendo o caso do bloqueio ser realizado em valor inferior ao necessário, 

caberá a esta parte autora requerer suplementação de bloqueio e sequestro e, sendo 

superior, caberá ao réu pleitear o desbloqueio do valor excedente.  

Ressalta-se, por oportuno, que compreende-se ainda que a concessão dos efeitos 

da tutela antecipada com a determinação de bloqueio de valores, ao criar algum impacto 

sobre o, frise-se, robusto (não se deve olvidar que o Município de Itajaí possui a 

segunda maior renda per capita do considerado rico estado catarinense) orçamento 

municipal além de propiciar acesso a saúde para a parcela mais vulnerável da 

população, de certo estimulará a réu a propiciar condições atrativas e finalmente 

contratar mais rapidamente número de psiquiatras suficientes para a atender a demanda. 

Ante o exposto, se requer, desde já, a antecipação dos efeitos da tutela, de forma 

que o réu seja condenado na obrigação de fazer de, no prazo de 15 dias, garantir 

tratamento, atendimento e consulta psiquiátrica para os pacientes e usuários do seu 

serviço de saúde mental, sob pena de bloqueio mensal do valor de R$ 104.000,00 (cento 

e quatro mil reais). 

 

DOS PEDIDOS  
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Ante tudo o exposto, se requer: 

 

I- A intimação do Ilustre representante do Ministério Público para os 

termos da demanda; 

II- A citação do Réu para que, querendo, conteste o presente feito, 

cientificando-o de que caso não o faça suportará os efeitos da revelia insculpidos no 

artigo 319 do Código de Processo Civil; 

 

III- A concessão de prazo em dobro e de intimação pessoal dos autos com 

vista do Defensor Público que subscreve a presente, nos termos da Lei Complementar 

Estadual n. 575/12, art. 46, inc. I e da Lei Complementar Federal n. 80/94, art. 128, inc. 

I; 

 

V- A atuação processual independentemente de instrumento de mandato, nos 

termos da Lei Complementar Estadual n. 575/12, art. 46, inc. X e da Lei Complementar 

Federal n. 80/94, art. 128, inc. XI; 

 

VI- A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o Réu, 

seja condenado na obrigação de fazer de, no prazo de 15 dias, garantir tratamento, 

atendimento e consulta psiquiátrica para os pacientes e usuários do seu serviço de saúde 

mental, sob pena de bloqueio mensal do valor de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil 

reais); 
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VII- Ao final, o julgamento PROCEDENTE do pedido, confirmando-se a 

tutela antecipada ora pleiteada, a fim de condenar o Réu na obrigação de fazer de 

garantir tratamento, atendimento e consulta psiquiátrica para os pacientes e usuários do 

seu serviço de saúde mental, sob pena de bloqueio mensal do valor de R$ 104.000,00 

(cento e quatro mil reais); 

VIII- A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios 

destinados a Fundo gerido pela Defensoria Pública a ser indicado quando finda a 

demanda(Art. 4º, inc. XXI da Lei Complementar 132/09), custas e demais despesas 

processuais;   

 

IX- Produção de provas por todos os meios em direito admitidos, 

apresentando-se, desde já, o rol de testemunhas abaixo elencado; 

 

X- Seja o autor dispensado do pagamento de custas e demais despesas 

processuais, ex vi do art. 18 da Lei n. 7.347/85; 

 

Dá-se a causa o valor de R$ 1.248.000 (um milhão duzentos e quarenta e oito 

mil reais) 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Itajaí, 12 de dezembro de 2013 
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_____________________________________ 

TIAGO DE OLIVEIRA RUMMLER 

DEFENSOR PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


