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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA
BAHIA

"A magistratura ocupa uma função singular nessa nova
engenharia institucional. Além de suas funções usuais,
cabe ao Judiciário controlar a constitucionalidade e o
caráter democrático das regulações sociais. Mais ainda: o
juiz passa a integrar o circuito de negociação política.
Garantir as políticas públicas, impedir o desvirtuamento
privatista das ações estatais, enfrentar o processo de
desinstitucionalização dos conflitos - apenas para arrolar
algumas hipóteses de trabalho - significa atribuir ao
magistrado uma função ativa no processo de afirmação
da cidadania e da justiça substantiva."

(FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos, Direitos
Sociais e Justiça. 1a ed., 4a tiragem, Malheiros
Editores, 2005, pág. 49)

INQUÉRITOS CIVIS N° 003.9.270800/2016/MPE e 1.14.000.000682/2017-66/MPF.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, instituição inscrita no CNPJ sob o n°
26.989.715/0003-74, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, inscrito no

CNPJ sob o n° 04.142.491/0001-66, e a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por
intermédio dos seus representantes in fine assinados, com endereços, respectivamente,

na Rua Ivonne Silveira, 243, Loteamento Centro Executivo, Doron, Salvador/BA, CEP

41.194-015, telefone 3617-2200, na Avenida Joana Angélica n° 1312, 4o andar, sala 404,

Nazaré, Salvador/BA, CEP 40.050-001, e na Avenida Paulo VI, n° 261, Pituba,

Salvador/BA, endereços eletrônicos em leandronunes@mpf.mp.br,

fabiovelloso@mpba.mp.br, martheo@mpba.mp.br e atila.dias@dpu.def.br, no uso das

atribuições que lhes conferem os artigos 129, II e III, da Constituição Federal, 25, IV, "a",

da Lei 8.625/93, art. 6o, VII, 'a', da Lei Complementar 75/93, 72, I, da Lei Complementar

11/96 e 177 do Código de Processo Civil, vem, respeitosamente, perante Vossa

Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

EM CARÁTER LIMINAR.
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contra o ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ

sob o n° 13.937.032/0001-60, judicialmente representado por seus Procuradores, com

endereço na 3a Avenida, n° 390, 3o andar, Centro Administrativo da Bahia (CAB), CEP

41.745-005, Salvador/BA, e em desfavor da

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, ente federativo representado
judicialmente pela Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia, com endereço na Av.

Luís Viana Filho, n.° 2155, Paralela, nesta Capital,

pelas razões de fato e fundamentos jurídicos que passam a expor:

1 -DO OBJETO

Por meio da presente Ação Civil Pública, o Ministério Público Federal, o Parquet
Estadual e a Defensoria Pública da União pretendem estancar a apriorística

desmobilização dos serviços prestados pelos Hospitais Juliano Moreira, Mário Leal e

Lopes Rodrigues, para evitar rebaixamento ainda maior do (já sofrível) nível de

resolutividade da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Bahia. Nesse sentido, insta

acentuar que a propositura da presente Actio não implica prejuízo algum ao necessário e

legal processo de desinstitucionalização de pacientes nos Hospitais Especializados em

Atenção Psiquiátrica no Estado. Outrossim, é cediço que, para além da referida

desinstitucionalização, mister diligenciar a prévia rearticulação (rectius: articulação) da
RAPS, para que os pacientes tenham acesso a ações e serviços diversificados e eficazes
em suas diferentes estratégias de cuidado.

2 - DOS FATOS

2.1. DOS INQUÉRITOS CIVIS E DOS ELEMENTOS COLHIDOS

Visando a apurar denúncia de "fechamento dos Hospitais Psiquiátricos do Estado

da Bahia", a 16a Promotoria de Justiça de Cidadania da Capital (integrante do Grupo de

Atuação Especial de Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência -

GEIDEF) instaurou o Inquérito Civil n° 003.9.270800/2016. Paralelamente a essa atuação,

o MPF e a DPU também instauraram procedimentos em que a situação da RAPS e da
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respectiva atenção hospitalar especializada foram o eixo central do apuratório. No bojo de

tais fólios, colheram-se os elementos de convicção lastreiam a presente Actio.

Ao longo da instrução do inquérito, apurou-se que a Portaria SAS/MS 1.727, de

24/11/2016, no seu anexo II, indicou o Hospital Juliano Moreira, o Hospital Especializado

Mario Leal (ambos estaduais e situados no Município de Salvador/BA) e o Hospital

Especializado Afrânio Peixoto (também estadual, sito no Município de Vitória da

Conquista/BA) para descredenciamento do Sistema Único de Saúde, por não terem tais

unidades obtido índices mínimos aferidos pelo Programa Nacional de Avaliação dos

Serviços Hospitalares (PNASH-2012/2014). Aindicação do Hospital Especializado Lopes

Rodrigues (em Feira de Santana) havia sido feita na Portaria MS 426/2009.

Ocorre que, além de se omitir no seu dever de articular a rede estadual, o Acionado

projeta o fechamento dessas unidades sem a prévia tomada das medidas indicadas no

artigo 5o da aludida portaria, que tem o seguinte teor:

Art. 5o Caberá ao gestor de saúde do nível de gestão do hospital
indicado para descredenciamento, encaminhar ao Ministério da
Saúde o planejamento do processo de desinstitucionalização e das
altas hospitalares, bem como o plano de expansão da Rede de
Atenção Psicossocial necessária para garantir o acesso ao
tratamento no âmbito territorial e comunitário, contendo prazos e
cronograma de execução.

Veja, Excelência, que, no ofício de fls. 193/195 do IC/MPE, a Gestão Estadual se

refere ao Plano de Desinstitucionalização e a uma alegada estruturação da rede estadual,

sem apresentar, entretanto, o cronograma de trabalho dessa última, ao tempo em que

afirma que "ainda não existem definições concretas acerca do destino dos hospitais

psiquiátricos em questão". Assevera, também, que a estruturação do atendimento às

emergências psiquiátricas e dos serviços hospitalares de referência estão sendo objeto de

formatação discutida pela Comissão Interinstitucional de Planejamento das Ações de

Desinstitucionalização (CIPAD) e constarão do Plano e ser apresentado ao final do prazo

estipulado. O dado insólito é que a região de Salvador sequer possui Plano de Ação

Regionalizada (PAR). Boa parte das regiões de saúde da Bahia não tem tal plano nem o

Plano Diretor de Investimentos.

Apesar da falta de clareza da gestão estadual quanto ao destino a ser dado a às

unidades em tela, a projeção de fechamento decorrente de resolução político-

administrativa já tomada é fato amplamente noticiado (e, de restarão negado pela
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SESAB que, por ora, admite apenas o fechamento de leitos, conforme Termo de

Declarações de fls. 254/256) pela imprensa e pelas entidades e movimentos ligados à

atenção à saúde mental, conforme se pode verificar das matérias de fls. 235/250 do

IC/MPE. Tal ausência de clareza é evidenciada também pela indisponibilidade de

informações oficiais (oriundas da SESAB) sobre a solicitação do descredenciamento

indicado na Portarias 426/2009 e 1.727/20016 (respectivamente, fls. 259/260 e 08/010 do

IC/MPE), cuja ilegalidade exsurge da desassistência decorrente da falta de estrutura da

rede e do iminente fechamento dos referidos hospitais.

Paralelamente a isso, nota-se que tais unidades vem sendo submetidas a um

contínuo processo de sucateamento, com progressiva desarticulação dos respectivos

serviços, deterioração dos espaços físicos e esgarçamento das rotinas administrativas

internas, situação que culminou com a indicação de descredenciamento pelo Ministério da

Saúde. Os dados presentes nos ofícios encaminhados pelo Hospital Juliano Moreira e

Mário Leal para a DPU evidencia uma redução gradual nos atendimentos realizadas no

setor ambulatorial e de emergência nas aludidas unidades ao longo dos últimos anos.

Essa falta de estrutura da rede é apontada pela Associação Psiquiátrica da Bahia,

cuja representante afirmou, em síntese, que:

"(...) os CAPS III não internam pacientes, fazem apenas
acolhimento e observação, não sendo suficientes para os casos
mais críticos, que são atendidos nos hospitais e emergências
passíveis de fechamento; para além disso, não contam com
profissionais habilitados em tempo integral; que nem os CAPS Ml
nem os leitos de saúde mental nos serviços hospitalares de
referência podem fazer frente às necessidades dos pacientes mais
críticos, por não contarem com equipe técnica compatível (...)" (fl. 92
do IC/MPF)

Uma vez concretizado fechamento desses hospitais, haverá violação literal ao

princípio da continuidade dos serviços públicos, no particular os relativos à saúde mental,

já que se trata de serviço de relevância pública que têm por escopo atender às

necessidades básicas da população. Nesse sentido e numa ambiência de RAPS pouco

resolutiva, é certo que tais serviços não podem ser interrompidos sem vulnerar o núcleo

do direito fundamental à saúde.

Destarte, forçoso admitir que a rede está longe da estruturação minimament&X^
necessária. „*z=::::::=^' €^ /
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2.2. DO PERFIL DAS UNIDADES

Para melhor situar a quaestio, impende sumarizar o perfil das unidades,

consignando os respectivos números.

O Hospital Juliano Moreira possui:

Leitos: 60, sendo 30 masculinos e 30 femininos;

Ambulatório: quantidade de atendimentos = 22.556 (janeiro/outubro de 2016);

Emergência: quantidade de atendimentos = 4.499 (janeiro/outubro de 2016);

Quantidade de internações hospitalares: 1.750 (janeiro/dezembro de 2016);

Pacientes institucionalizados: 47.

Fontes: Ofício 327/2016 e SESAB/apresentação do CIPAD - abril de 2017.

O Mário Leal dispõe de:

Leitos:

- 02 de emergência;

- 30 de internação (masculinos);

Quantidade de atendimentos: (janeiro/outubro de 2016);

-Ambulatoriais: 15.499;

- Emergência: 3.772;

Quantidade de internações hospitalares: 225 (janeiro a outubro de 2016);

Pacientes institucionalizados: 0 (zero).

(fontes: Ofício 245/2016 e SESAB/apresentação do CIPAD - abril de 2017)

Por sua vez, quanto ao Lopes Rodrigues:

Leitos: 06 de emergência;

32 de internação (16 masculinos e 16 femininos);

Quantidade de internações hospitalares: 453 (janeiro/outubro de 2016);

Moradores: Atualmente são 78 (nesse particular, com avanços registrados, já que em

2012 eram 545).

(fontes: Termo de fls. 254/256 e SESAB/apresentação do CIPAD - abril de 2017)
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Em linhas gerais, nesses hospitais são oferecidos importantes serviços, a exemplo

de assistência ambulatorial; acolhimentos; hospital dia, consultas em psiquiatria;

consultas em psicologia; psicoterapia, grupo individual; terapia ocupacional; oficinas

terapêuticas, e consulta com médico clínico, odontologia e atendimentos de enfermagem,

além de residência médico psiquiátrica e psicologia clínica que são feitas no nosocômio

(essas duas últimas no Juliano Moreira).

Forçoso reconhecer que, no atual estado de coisas, não se pode prescindir de tais

serviços especializados.

2.3. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

Para contextualizar o tema, releva salientar que a RAPS tem por finalidade a

criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com

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

e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo diretrizes como a

organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com

estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado.

Pois bem! Mesmo ante a imensa desarticulação e precariedade da RAPS no

território estadual, a SESAB sinaliza fechamento desses hospitais. Tanto que o Hospital

Especializado Afrânio Peixoto, em Vitória da Conquista, já foi fechado, levando à

judicialização da questão naquela Comarca.

Todo esse quadro já é fato público e notório na Bahia, dada a ampla veiculação de

matérias a esse respeito, conforme documentos de fls. 235/250. Nesse sentido, insta

acentuar que o Hospital Mário Leal, por exemplo, fez 24.728 atendimento ambulatonais

em 2014, 21.599 em 2015 e 15.499 em 2016. Por sua vez, o Hospital Juliano Moreira

diminuiu os atendimentos ambulatonais na seguinte escala: 30.309 em 2014; 28.953 em L.-

2015; e 22.556 em 2016. Os gráficos abaixo ilustram bem tais números:
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Para que se tenha uma ideia da importância dos serviços prestados por essas

unidades, destaca-se como paradigma os dados do Hospital Juliano Moreira no ano de

2016, assim quantificados:
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HJM-Dados de 2016:

INDICADORES 2016

HOSPITALARES

•

[Atendimentos na 5.259

emergência

- Salvador

- Interior

Internações 969

:- Internação Integral 859

j- Hospital Dia 110

Taxa de Ocupação 89,8%
Hospitalar

Tempo Médio de 55,5 dias
Permanência (incluindo pacientes
; moradores)

Coeficiente de Mortalidade 0,21%

4.431

828

De tais dados, constata-se que:

1 - a unidade em tela tem alta taxa de ocupação (quase 90%), sem que isso

implique natureza asilar, eis que o tempo médio de permanência é de 55,5 dias (número

cuja configuração é decisivamente influenciada pela inclusão dos pacientes de longa

permanência no cálculo);

2 - foram nada menos que 859 internações integrais, fato que já evidencia

significativa incidência de esgotamento dos recursos extra-hospitalares, a par da baixa

resolutividade da rede;

3 - os atendimentos de emergência totalizaram 5.259, quantidade que a rede atual

é incapaz de absorver.

Corroborando a linha de intelecção ora esposada, tem-se a Nota Técnica emitida

pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CESAU),jia~giial ]De_ç|e-se vênia

para citar alguns trechos, quais sejam:
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"O estado da Bahia conta apenas dois Centros de Assistência
Psicossocial III (CAPS III), que são unidades especializadas em
tratamento de pacientes em crise. Estes são insuficientes para a
demanda atual e não terão condições de absorver novos pacientes.
A Rede de atenção psicossocial do estado da Bahia é uma das mais
precárias do país e a desassistência aos pacientes em crise,
especialmente àqueles com indicação médica de internamento, põe
em risco a segurança dos próprios pacientes e da sociedade,
principalmente daqueles que convivem com os mesmos."

(...)
"Não se pode olvidar que, além de ser responsável pela qualidade
dos serviços prestados pelos hospitais psiquiátricos sob sua gestão
que não conseguiram atingir índices mínimos de qualidade, a
SESAB será também responsável pela desassistência dos pacientes
devido à falta de planejamento prévio de expansão da Rede de
Atenção Psicossocial."
(...)
"A falta de hospitais psiquiátricos na rede assistencial
representará grave hiato com relevante impacto social,
sobretudo nas populações mais carentes que já tem grande
dificuldade em lidar com familiares com doença mental de difícil
controle e com indicação médica de internação."
(...)
"Consideramos ainda inconseqüente a decisão de descredenciar as
referidas unidades haja visto que esta ação não perpassou por
discussão prévia com a sociedade e muito menos com entidades de
classe e especialistas da área que entendem que a melhor solução
deveria ser qualificar a assistência psiquiátrica prestada por essas
instituições, já que as opções extra-hospitalares não atendem às
necessidades de todos os pacientes. Adicione-se a isso o fato de
que a rede hospitalar geral dispõe de apenas dois leitos em saúde
mental."

(...)
"É nosso parecer que, diante da fragilidade e precariedade da Rede
de Atenção psicossocial no Estado da Bahia, consideramos que a
decisão de fechamento de qualquer hospital psiquiátrico terá
grande impacto social negativo sobre paciente, familiares e
sobre a sociedade em geral. Entendemos que a matéria necessita
ser melhor discutida com especialistas e com a sociedade em geral
e que soluções para qualificação e melhoria dos hospitais
psiquiátricos, bem como da rede de Atenção psicossocial como um
todo sejam buscadas. Diante da péssima avaliação das unidades em
comento, optou-se pela solução mais "fácil" que seria o seu
descredenciamento com grave prejuízo assistencial e social e sem
opção terapêutica viável para os pacientes que hoje se encontram
internados nessas instituições, bem como para aqueles que venham
a necessitar de internação." (grifou-se)

A falta de estrutura da rede como um todo está expfesísa taaKíem pelas palavras
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dos representantes da Secretaria Municipal de Saúde/Coordenaçao de Atenção

Psicossocial, assim externadas (fls. 257/258 do IC/MPE):

"Que o município de Salvador não se opõe ao processo de
desinstitucionalização ressaltando que a rede de assistência
psicossocial do município ainda não se encontra devidamente
estruturada, não só pelo fato de que a gestão atual recebeu a rede
com anos de atraso na estruturação, como também pelo fato de que
não existem dados seguros, fornecidos pelo Estado da
Bahia(SESAB) a respeito do quantitativo de pacientes que
efetivamente migrarão para a rede de assistência do Município, nem
a precisão sobre quais serviços esses mesmos pacientes
efetivamente necessitarão na RAPS; que reconhece a dificuldade de
estruturação da rede de assistência, inclusive no que diz respeito à
estruturação física, ressaltando que entende necessário que se
efetive investimentos para melhoria, inclusive, de prédios que
abrigam muitos dos diversos CAPS atualmente em funcionamento."

Aqui, releva ponderar que a capital do Estado possui apenas um CAPS III (fls.

164/169 do IC/MPE) e que Municípios com menos de quinze mil habitantes não são

obrigados a terem Centros de Atenção Psicossocial (artigo 7o, 4o, inciso I, da Portaria MS

3.088/2011).

Outrossim, é certo que as balizas da atenção especializada em hospitais foi objeto

de manifestação do Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional dos Médicos,

Associação de Psiquiatria da América Latina, Federação Nacional das Associações em

Defesa da Saúde Mental (FENAEMS-SM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria, por

intermédio do ofício 068/2017 (fls. 25/30 do IC/MPF), no qual se proconiza:

"(...) 5- Que os leitos psiquiátricos existentes em serviços
hospitalares especializados sejam mantidos, melhorados e
qualificados, como é dever do Estado, e que seu número seja
adequado proporcionalmente à população de cada região, conforme
recomendação da Organização Mundial de Saúde ( OMS) e da
própria portaria 1631/2015 do Ministério da Saúde ( MS). 6- Que as
Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais sejam devidamente
criadas, equipadas, tenham recursos humanos adequados e
devidamente cadastradas no CNES e no SUS, extinguindo-se a
figura do 'leito psiquiátrico em hospital geral', e que hoje funciona
sem recursos humanos necessários, prejudicam os pacientes de
outras especialidades, provocando aumento do estigma aos
portadores de transtornos mentaisf...). 9- Que a população de
doentes mentais presos possa ser devidamente assistida,
ampliando, de acordo com a demanda, os Hospjtais de Custódia de

W
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Tratamento (HCTPs), melhorando, capacitando e qualificando o
atendimento e tratamento nestas unidades; assim como adequando
o número de leitos e serviços desta natureza em relação à demanda
existente.(...) 7- Que o método de avaliação dos estabelecimentos de
atenção especializada em Saúde Mental seja revisto de forma que
haja critérios técnicos e equivalência com a avaliação aplicada aos
demais Serviços Especializados em Saúde de outras especialidades;
(...) 10- Que o acesso ao tratamento medicamentoso seja ampliado,
com melhor gama de medicamentos, e que sejam disponibilizados
com regularidade aos pacientes atendidos em serviço de saúde
mental(...)"

Destarte, resta induvidosa a conclusão de que, na atual ambiência de grande

desarticulação da rede estadual (aí incluída a de Salvador e região metropolitana),

não se pode prescindir dos serviços prestados pelas unidades em tela.

Todos os fatos ora narrados encontram-se sobejamente documentados e provados

nos dois procedimentos que instruem a presente Actio.

3- DO DIREITO

3.1 - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Acompetência da Justiça Federal incide, seja em razão da presença do MPF e da DPU no

poio ativo, seja pelo fato de o respectivo descredenciamento ser ato da União (Ministério da

Saúde) e, por fim, diante do envolvimento de verba federal recebida por intermédio do Fundo de

Ações Estratégicas e Compensação (FAEC, com transferência de recursos para

"atendimento/acompanhamento em reabilitação mental" e "múltiplas deficiências"). Há

precedentes nesse sentido, expressis verbis:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS
PÚBLICAS PROPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
E ESTADUAL. CONSUMIDOR. CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÕES.
POSSIBILIDADE DE PROVIMENTOS JURISDICIONAIS
CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A presença do Ministério Público Federal, órgão da União, na
relação jurídica processual como autor faz competente a Justiça
Federal para o processo e julgamento da ação (competência 'ratione
personae') consoante o art. 109, inciso I, da CF/88.
2. Evidenciada a continência entre a ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal em relação a outra ação civil pública
ajuizada na Justiça Estadual, impõe-se a reuniãio/dos feitos no Juízo

^ ^
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Federal (...)" ( STJ, CC 112137/SP,Rel. Paulo de Tarso Sanseverino,
2 Segunda Seção, DJe 01/12/2010)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS.
IMPLEMENTAÇÃO DE CAPS E SRT. LEI N° 10.216/01. OMISSÃO
DO PODER EXECUTIVO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE
INGERÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
AFASTADA. 1. A presença do Ministério Público Federal no polo
ativo da demanda é suficiente para, nos termos do art, 109, I da
Constituição Federal, determinar a competência da Justiça Federal
para a causa. Preliminar afastada. 2. Conforme se infere da leitura
do documento de fls, 500/501, após realizada reunião para
composição em relação à implantação dos SRT, houve deliberação
para que fossem tais unidades implantadas nos termos pretendidos
na inicial, com a anuência do Estado de São Pauio e da União (fls,
600/601 e 604/605). Entretanto, o Município de São Paulo discordou
dos termos por falta de disponibilidade orçamentária. Em virtude da
ausência de concessões reciprocas (art. 840, CC), não restou
configurada a hipótese de transação. Ao contrário, verificou-se a
realização de reunião no âmbito da municipalidade, na qual
deliberou-se pela implantação dos SRT de acordo com o
cronograma pretendido pelo parquet na exordial, situação esta que
se amolda à hipótese de reconhecimento do pedido, neste ponto
específico. 3. Analisando-se as provas carreadas aos autos,
verificou-se que, à época da propositura da ação, houve o
reconhecimento, por parte do Município de São Paulo, da
necessidade de planejamento e ampliação da sua rede de
atendimento, de modo a dar fiel cumprimento do modelo assistencial
em saúde mental previsto pela Lei n° 10.216/01. 4. A ingerência do
Poder Judiciário se justifica nas situações em que se vislumbra
a omissão do Poder Executivo no cumprimento das políticas
públicas estabelecidas na legislação infraconstitucional, como
efetivamente ocorrido no presente caso. Por esta razão, as
providências determinadas pela d. sentença apelada não
consubstanciam qualquer invasão na esfera de competência do
Poder Executivo. 5. É pacífico na jurisprudência o entendimento
de que existe obrigação solidária entre os entes federados,
integrantes do SUS, na promoção e garantia do direito
fundamental à saúde, independentemente da análise legislativa
da divisão interna de atribuições conferidas a cada um deles,
não sendo legítimo, portanto, à União, como pretendido, eximir-
se da responsabilidade pela constituição de equipes para
atuação junto aos SRT e CAPS, alegando a existência de limites
materiais para sua atuação, que se resumiria somente à formulação
de programas e normas gerais que digam respeito à assistência à
saúde, não sendo executora direta de tais programas. 6. Qualquer
inoperância que se verifique em termos de garantia ao direito jà
saúde, ainda que atribuída à ação ou pdííssão do Estado
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Município, compromete a estrutura e essência do SUS, indicando,
pois, a responsabilidade de todos os seus integrantes pelo
restabelecimento de sua eficácia, na busca da realização de sua
finalidade. 7. O que o Ministério Público Federal pretendeu, por meio
da presente ação civil pública, foi justamente a proteção e a defesa
dos diretos das pessoas portadoras de transtornos mentais, tal
como estabelecido na Lei n° 10.216/01, razão pela qual revela-se
plenamente viável a condenação dos réus à constituição de equipe
muitidisciplinar voltada à desinstitucionalização de pacientes, na
forma do que formulado no item 2.4 da exordial. 8. Apelação do
Ministério Público Federal provida; apelações da União, do
Município de São Paulo e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF-3a Região, AC-1499962, Rei. Cecília Marcondes, DJF3
10/01/2014)

No que se refere ao emprego de recursos oriundos do sistema único de saúde

(SUS), no caso, FAEC, repassados pela União ao Estado da Bahia, ressalte-se a

submissão à fiscalização do Ministério da Saúde, nos termos do artigo 33,°4°, da Lei

8.080/90.

Assim sendo, substancia-se específico envolvimento da União, atraindo a

competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Lei Maior. Ademais, o

descredenciamento dos Hospitais Psiquiátricos pelo Ministério da Saúde poderá dar azo à

suspensão do recebimento das verbas federais, obstando a consecução das

finalidades atinentes à garantia do direito fundamental à saúde e ao mínimo existencial,

além de vulnerar as finalidades precípuas ligadas à aplicação dos recursos federais, que

deixarão de ser transferidos, ao menos com tal finalidade.

Induvidosa, portanto, a competência desse douto Juízo de Direito.

3.2 - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PRETENSÃO

É cediço que a Lex Legum consagra como fundamental o direito à vida,

substanciado como fio condutor de diversos outros bens também protegidos ao longo do

texto constitucional. Em verdade, o direito à vida abarca, necessariamente, duas

acepções: a) de um lado, garante o direito de estar vivo, de defender a própria vida; b) de

outro, contempla o direito a uma existência digna, na seara do Princípio da Dignidade da

Pessoa Humana (artigo 1o, III, da CF).

Na esteira dessa denotação fundamental (de raízes jusnaturalistas), cuidou o

legislador constitucional de instituir, de forma inequívoca, que a saúde é direito de todo$'e
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dever do Estado, sendo de relevância pública os respectivos serviços, que devem

propiciar atendimento integral, consoante os seguintes dispositivos, expressis verbis:

Art. 196-A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, (g.n.)

Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.
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:
(omissis)
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

Nesse passo, impende invocar os ensinamentos de José Afonso da Silva, em seus

Comentários Contextuais à Constituição, p.767 e 768, 2o edição, Malheiros:

"A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo Estado
prover as condições necessárias ao seu pleno exercício. Os
conservadores criticam o texto constitucional, sob o argumento de
que é impossível um direito à saúde, porque não haveria como dar
saúde, já que esta é uma questão fisiológica, que foge ao arbítrio do
Poder Público. Esse modo de encarar o direito à saúde chega a ser
mesquinho e parco de sensibilidade. Gomes Canotilho e Vital
Moreira colocaram bem a questão, pois como ocorre com os direitos
fundamentais, os direitos sociais comportam duas vertentes,
conforme anotam: 'Uma de natureza negativa que consiste no direito
de exigir do Estado (ou de terceiros) que se abstenham de qualquer
acto que prejudique a saúde; a outra de natureza positiva que
significa o direito às medidas e prestações estaduais visando a
prevenção das doenças e o tratamento delas'."

Com efeito, a ordem jurídico-constitucional imprimiu a integralidade e a

universalidade do acesso como mandamentos nucleares do direito à saúde.

Na esfera infraconstitucional, impende volver os olhos à Lei 8.080/90, que

estabelece as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a

^
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organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Eis alguns de seus

dispositivos, que têm grande pertinência na quaestio sub examinem:

Art. 2°. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis para seu pleno exercício.

Art. 6o - Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema
Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:

{ )
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
( )

"Art. Io. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o sistema único
de saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios"
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos
os níveis de assistência;
II - "a integralidade de assistência, entendida como 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;
(omissis)
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;
(omissis)

Observa-se que esse artigo 7o estabelece a integralidade no âmbito do sistema, e

não na esfera de cada ente federativo.

Sobre o Princípio da Integralidade, escorreita doutrina do Direito Sanitário assim

pontifica:

A integralidade diz respeito ao leque de ações possíveis voltadas
para a promoção da saúde, a prevenção de riscos e agravos e a
assistência aos doentes, implicando a sistematização do conjunto de
práticas que vem sendo desenvolvidas para o enfrentamento dos
problemas e o atendimento das necessidades de saúde. A
integralidade é um atributo do modelo de atenção, entendendo-se
que um 'modelo de atenção integral à saúde' contempla o conjunto
de ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos,
assistência e recuperação. Um modelo "integral", portanto, é aquele
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que dispõe de estabelecimentos, isto é, unidades de prestação de
serviços, pessoal capacitado e recursos necessários à produção de
ações de saúde desde as ações inespecíficas de promoção da
saúde, as ações específicas de vigilância ambiental, sanitária e
epidemiológica dirigidas ao controle de riscos e danos, até ações de
assistência e recuperação de indivíduos enfermos, seja para
detecção precoce de doenças, seja ações de diagnóstico,
tratamento e reabilitação."
(Saúde Coletiva: Teoria e Prática / organizadores
Jairnilson Silva Paim, Naomar de Almeida Filho. - 1a ed.
Rio de Janeiro : MedBook, 2014, pág. 124)

Outrossim, ante toda essa formatação legal e doutrinária, o STJ já se manifestou

no sentido da imperiosidade da promoção e garantia do direito fundamental à saúde,

conforme trecho do Acórdão a seguir consignado:

"A Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de
princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a
exegese deve partir dos princípios fundamentais, para os princípios
setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o princípio fundante
da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa
humana. Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar
ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a presta
ção fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem valida
de quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder
Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que con
denado pela urgência da situação a entregar medicamentos impres
cindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, re
vela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamen
tais por ele eclipsados."

(Resp 8369136/RS, Rei. Luiz Fux, em 08/05/2007. DJ 31-05-
2007,pág, 371)

Não por acaso a decisão menciona o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana,

alçado à condição de fundamento da República no art. 1o, inciso III, da Carta Cidadã.

Daniel Sarmento, em sua obra intitulada "A ponderação de Interesses na

Constituição". Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2000, pág. 59, assevera que:

"Na verdade o princípio da Dignidade da Pessoa Humana exprime,
em termos jurídicos, a máxima Kantiana, segundo a qual o Homem
deve ser tratado como um fim em si mesmo e nunca como meio. O
ser humano precede o Direito e o Estado, que apenas se justificam
em razão dele. Nesse sentido, a pessoa humana deve ser tratada
como valor-fonte do ordenamento jurídico, como assevera Miguel

VV
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Reale, sendo a defesa e promoção da sua dignidade, em todas as
suas dimensões, a tarefa primordial do Estado Democrático de
Direito.

Nesta linha, o referido principio representa o epicentro axiológico da
ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo ordenamento
jurídico e balizando não apenas atos estatais, mas também toda a
miríade de relações privadas que se desenvolvem no seio da
sociedade civil e do mercado. A despeito do caráter compromissório
da constituição, pode ser dito que o princípio em questão é o que
confere unidade de sentido e valor ao sistema constitucional, que
repousa na idéia de respeito irrestrito ao ser humano, razão última
do Direito e do Estado".

Cabe acrescentar que a Constituição do Estado da Bahia, a exemplo do Texto

Maior, circunscreveu o dever desta Unidade da Federação de promover a saúde,

mediante políticas sociais e econômicas, com dignidade, gratuidade e boa qualidade, ex

v/dos artigos que seguem:

"Art. 4Q - Além dos direitos e garantias, previstos na Constituição
Federal ou decorrentes do regime e dos princípios que ela adota, é
assegurado, pelas leis e pelos atos dos agentes públicos, o
seguinte:

I - ninguém será prejudicado no exercício de direito, nem
privado de serviço essencial à saúde e à educação;"

Art. 11 - Compete ao Estado, além de todos os poderes que não lhe
sejam vedados pela Constituição Federal:
(omissis)
XI - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;

"Art. 233 - O direito à saúde é assegurado a todos, sendo dever do
Estado garanti-lo mediante políticas sociais, econômicas e
ambientais que visem:
I- à eliminação ou redução do risco de doenças ou outros agravos à
saúde;
II- ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde."

Art. 238 - Compete ao Sistema Único de Saúde, no Estado, além de
outras atribuições:

(omissis)
XIII - assegurar a assistência à saúde mental e garantir a reabilitação
no aspecto físico, psicológico e profissional das pessoas portadif
de deficiências;

(omissis)
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Minudenciando ainda mais a argumentação ora articulada, de rigor colacionar

outros regramentos normativos relacionados à atenção à saúde mental.

Aqui, mister iniciar citando a Lei 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo

assistencial em saúde mental. Indo direto ao ponto, traz-se à baila seus principais artigos,

a saber:

Art. 2- 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 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. 3e É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política
de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos
portadores de transtornos mentais, com a devida participação da
sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de
saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos
mentais.

Art, 4- A internação, em qualquer de suas modalidades, só será
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes.

§ 1S O tratamento visará, como finalidade perman
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social do paciente em seu meio.

§ 2- O tratamento em regime de internação será estruturado de
forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de
transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3- É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos
mentais em instituições com características asilares, ou seja,
aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2Q e que não
assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único

do art. 25.

Art, 5- O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se
caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente
de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto
de política especifica de alta planejada e reabilitação psicossocial
assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e
supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo,
assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.

Art. 6S A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação
psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Art. 7e A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que
a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma
declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Parágrafo único. O término da internação voluntária dar-se-á por
solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico
assistente.

Art. 8- A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional
de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

§ 1e A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de
setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual
pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido,
devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da
respectiva alta.

§2-0 término da internação involuntária dar-se-á por solicitação
escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando-esterbeleddo

y
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pelo especialista responsável pelo tratamento.

Art. 9Q A internação compulsória é determinada, de acordo com a
legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as
condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda
do paciente, dos demais internados e funcionários.

Art. 10. Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave
e falecimento serão comunicados pela direção do estabelecimento
de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do
paciente, bem como à autoridade sanitária responsável, no prazo
máximo de vinte e quatro horas da data da ocorrência.

Verifica-se, portanto, que a lei admite a internação, quando os recursos extra-

hospitalares se mostram insuficientes, sendo vedada a internação de pacientes em

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

necessários e que não assegurem os direitos elencados no acima transcrito parágrafo

único do art. 2a.

Nessa linha intelectiva, pontua-se que não se trata de defender modelo

hospitalocêntrico de atenção à saúde, mas sim reconhecer que o apriorístico

fechamento das multi citadas unidades rebaixaria ainda mais a já combalida

resolutividade da rede de atenção psicossocial no Estado, desprovida que é dos

obrigatórios planos de ação regional, planos diretor de regionalização e dos

correlatos planos diretor de investimentos nas diversas regiões de saúde do

Estado. Em outras palavras, desinstitucionalizar pacientes (medida legal, imperativa

e necessária, repita-se) não se confunde com o fechamento das unidades e a

desmobilização pura e simples dos serviços, medida que deixaria os usuários

expostos a agravos ainda maiores em sua saúde.

Com efeito, as medidas aqui pleiteadas não contrariam as diretrizes da Lei

10.216/2001 (que preconiza o atendimento preferencial em serviço comunitário),

porquanto se busca garantir o mínimo de proteção aos pacientes que necessitam de

assistência médica nos casos reputados graves, com risco de suicídio ou violência contra

os próprios familiares ou terceiros, não se podendo abstrair a realidade fática no Estado

da Bahia.

Nesse ponto, prevalece o dever Estatal de proteção de direitos fundamentais

(direito à saúde e à vida), diante do princípio da vedação da proteção deficiente, uma das

vertentes do princípio da proporcionalidade, por meio da qual o Estado não pode

abster-se do dever de garantir medidas eficazes e adequadas à concretização de

f ^
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garantias vitais dos cidadãos.

Outrossim, é certo que a Rede de Atenção Psicossocial foi instituída pela Portaria

3.088/2011, de cujo teor vale transcrever excertos, in verbis:

Art, 1o Fica instituída a Rede de Atenção Psicossocial, cuja finalidade
é a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde
para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas,
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 2° Constituem-se diretrizes para o funcionamento da Rede de
Atenção Psicossocial:
I - respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a
liberdade das pessoas;
II - promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais
da saúde;
III - combate a estigmas e preconceitos;
IV - garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando
cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica
interdisciplinar;
V - atenção humanizada e centrada nas necessidades das
pessoas;

VI - diversificação das estratégias de cuidado;
VII - desenvolvimento de atividades no território, que favoreça a
inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício
da cidadania;
VIII - desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos;
IX - ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com
participação e controle social dos usuários e de seus familiares;
X - organização dos serviços em rede de atenção à saúde
regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para
garantir a integralidade do cuidado;
(omissis)

Art. 4o São objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial:
(omisssis)
VIII - regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da
Rede de Atenção Psicossocial;
(omissis)

Art. 5o A Rede de Atenção Psicossocial é constituída pelos seguintes
componentes:
(omissis)
III - atenção de urgência e emergência, formada pelos seguintes
pontos de atenção:
(omissis)
d) portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro;
(omissis)
V - atenção hospitalar, formada pelos seguintes pontos de
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atenção:
a) enfermaria especializada em Hospital Geral;
b) serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas;

Art. 8o São pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na
atenção de urgência e emergência o SAMU 192, Sala de
Estabilização, UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à
urgência/pronto socorro, Unidades Básicas de Saúde, entre outros

Art. 10, São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial na
atenção hospitalar os seguintes serviços:
I - enfermaria especializada para atenção às pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do

uso de crack, álcool e outras drogas, em Hospital Geral, oferece
tratamento hospitalar para casos graves relacionados aos
transtornos mentais e ao uso de álcool, crack e outras drogas, em
especial de abstinências e intoxicações severas;
II - serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas oferece
suporte hospitalar, por meio de internações de curta duração,
para usuários de álcool e/ou outras drogas, em situações
assistenciais que evidenciarem indicativos de ocorrência de
comorbidades de ordem clinica e/ou psíquica, sempre
respeitadas as determinações da Lei n° 10.216, de 6 de abril de
2001, e sempre acolhendo os pacientes em regime de
curtíssima ou curta permanência. Funciona em regime integral,
durante vinte e quatro horas diárias, nos sete dias da semana,
sem interrupção da continuidade entre os turnos.
§ 1o O cuidado ofertado no âmbito da enfermaria especializada em
Hospital Geral de que trata o inciso I deste artigo deve estar
articulado com o Projeto Terapêutico Individual desenvolvido pelo
serviço de referência do usuário e a internação deve ser de curta
duração até a estabilidade clínica.
§ 2° O acesso aos leitos na enfermaria especializada em Hospital
Geral, de que trata o inciso I deste artigo, deve ser regulado com
base em critérios clínicos e de gestão por intermédio do Centro de
Atenção Psicossocial de referência e, no caso do usuário acessar a
Rede por meio deste ponto de atenção, deve ser providenciado sua
vinculação e referência a um Centro de Atenção Psicossocial, que
assumirá o caso.

§ 3o A equipe que atua em enfermaria especializada em saúde
mental de Hospital Geral, de que trata o inciso I deste artigo, deve
ter garantida composição multidisciplinar e modo de funcionamento
interdisciplinar.
§ 4° No que se refere ao inciso II deste artigo, em nível local ou
regional, compõe a rede hospitalar de retaguarda aos usuários de
álcool e outras drogas, observando o território, a iQgiea da redução
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de danos e outras premissas e princípios do SUS.

Art. 11. São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial nas
Estratégias de Desinstitucionalização os Serviços Residenciais
Terapêuticos, que são moradias inseridas na comunidade,
destinadas a acolher pessoas egressas de internação de longa
permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de
hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, entre outros.
§ Io O componente Estratégias de Desinstitucionalização é
constituído por iniciativas que visam a garantir às pessoas com
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, em situação de internação de longa
permanência, o cuidado integral por meio de estratégias
substitutivas, na perspectiva da garantia de direitos com a promoção
de autonomia e o exercício de cidadania, buscando sua progressiva
inclusão social.

Essa mesma Portaria estabelece que a operacionalização da implantação da Rede

de Atenção Psicossocial se dará pela execução de quatro fases, quais sejam: 1 - desenho

regional da RAPS, com pactuação da rede e elaboração de Plano de Ação Regional; 2 -

adesão e diagnóstico; 3 - contratualização dos pontos de atenção; 4 - qualificação dos

componentes.

Por sua vez, crucial a importância do artigo 14, segundo o qual, para

operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial cabe ao Estado, por meio da

Secretaria Estadual de Saúde, apoio à implementação, coordenação do Grupo Condutor

Estadual da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os

pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da RAPS no

território estadual de forma regionalizada.

Também não se pode olvidar a Portaria MS GM 148, de 31/01/2012, que redefine

as normas de funcionamento e habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para

atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde

decorrentes do suo de álcool, crack e outras drogas e do componente hospitalar da

RAPS. Eis os seus mais pertinentes artigos:

Ministério Públko Federal

Art. 2o O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades

decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas é um ponto de
atenção do componente Atenção Hospitalar da Rede de Atenção
Psicossocial e observará as seguintes diretrizes:

I -função precípua de preservação da^jada, visando criar condições
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para a garantia da continuidade do cuidado pelos outros
componentes da Rede de Atenção Psicossocial;

II -integração à Rede de Atenção Psicossocial, como parte das
demandas e fluxos assistenciais na Região de Saúde,
potencializando ações de matriciamento, corresponsabilidade pelos
casos e garantia da continuidade do cuidado;

III - articulação com os outros pontos de atenção da Rede de
Atenção à Saúde na Região de Saúde;

IV -oferta de suporte hospitalar para situações de
urgência/emergência decorrentes do consumo ou abstinência de
álcool, crack e outras drogas, bem como de comorbidades
psiquiátricas e/ou clínicas advindas da Rede de Atenção às
Urgências, da Rede de Atenção Psicossocial e da Atenção Básica;

V - competência da Rede de Saúde local para regulação do acesso
aos leitos; e

VI -funcionamento em regime integral, nas 24 (vinte e quatro)
horas do dia e nos 7 (sete) dias da semana, finais de semana e
feriados inclusive, sem interrupção da continuidade entre os
turnos.

Art. 3o O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde

decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas construirá seu
projeto técnico considerando as seguintes referências:

I - internações de curta duração, até a estabilidade clinica do
usuário, respeitando as especificidades de cada caso;

II - adoção de protocolos técnicos para o manejo terapêutico dos
casos;

III - estabelecimento de fluxos entre os pontos de atenção da Rede
de Atenção Psicossocial e Rede de Atenção às Urgências e o
sistema de regulação;

IV -incorporação da estratégia de redução de danos como
norteadora de projetos terapêuticos singulares, pactuados nos
pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde;

V -articulação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção
Psicossocial para continuidade do tratamento, considerando
perspectiva preventiva para outros episódios de internação;

VI - estabelecimento de mecanismos de integração do Serviço
Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades

decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas com outros
setores do Hospital Geral, por intermédio de interconsulta ou
outras formas de interação entre os diversos serviços, a partir
de demandas de ordem clínica específica;
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VII - garantia de transferência do usuário para estruturas
hospitalares de maior complexidade, devidamente acreditados
pelo gestor local de saúde, quando as condições clínicas impuserem
tal necessidade; e

VIII -avaliação permanente, por equipe multiprofissional, dos
indicadores de qualidade e humanização da assistência prestada.

Oportuno pontuar que, embora os serviços hospitalares sejam mais previstos

em hospitais gerais, tal regra é afastada quando a rede psicossocial ainda não está

estruturada. Prova disso é o artigo 11, § 2o, da supra-aludida Portaria MS 3.088/2011,

que não dá azo a divergências, expressis verbis:

§ 2° O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado
das pessoas com transtorno mental nas regiões de saúde
enquanto o processo de implantação e expansão da Rede de

Atenção Psicossocial ainda não se apresenta suficiente,
devendo estas regiões de saúde priorizar a expansão e

qualificação dos pontos de atenção da Rede de Atenção

Psicossocial para dar continuidade ao processo de substituição

dos leitos em hospitais psiquiátricos.

De rigor trazer também a lúmen a Portaria MS 2.840/2014, cujo artigo 5o e incisos

evidenciam claramente a necessidade de reorganizar os serviços hospitalares

especializados numa dinâmica que permita o redirecionamento do modelo de atenção à

saúde mental mediante o estabelecimento de uma transição planejada, progressiva e sem

açodamentos, a despeito do reconhecido preparo das equipes técnicas da SESAB (a

projeção de breve fechamento soa mais política do que técnica). Eis parte do dispositivo:

Art. 5o Compete à Equipe de Desinstitucionalização:

I - apoiar as equipes profissionais de hospital psiquiátrico e realizar,
quando necessária, a avaliação clínica, psiquiátrica e psicossocial
das pessoas em situação de internação de longa permanência em
hospitais psiquiátricos, objetivando a elaboração de Projeto
Terapêutico Singular (PTS), orientado para a desinstitucionalização e
reabilitação psicossocial no território;

II - apoiar as equipes de profissionais de hospital psiquiátrico na
transformação da organização institucional, com vistas à reabilitação
psicossocial, garantindo-se o respeito aos_direitos humanos,, das
pessoas internadas;
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III - apoiar as equipes de profissionais de hospital psiquiátrico na
reestruturação do funcionamento técnico operacional da instituição,
com implementação e fortalecimento do trabalho em equipe
multiprofissional, e a reorganização das enfermarias de acordo com
a procedência das pessoas internadas e/ou municípios de residência
atual dos familiares, respeitando-se, sempre que possível, os
vínculos estabelecidos entre as pessoas internadas no ambiente
hospitalar;

IV - apoiar as equipes de profissionais de hospital psiquiátrico no
desenvolvimento de estratégias ou ações que favoreçam a
construção de protagonismo das pessoas internadas, tais como
assembléias, espaços coletivos de encontros e trocas, reapropriação
do uso dos objetos pessoais;

V - apoiar as equipes de profissionais de hospital psiquiátrico no
desenvolvimento de estratégias que garantam o cuidado cotidiano
na perspectiva da desinstitucionalização e da reabilitação
psicossocial, incluídas as questões clínicas, com redimensionamento
da atenção orientada para a construção de autonomia e o acesso
aos direitos de cidadania; (omissis)

No seu Plano de Ação Sobre Saúde Mental 2013-2020, a Organização Mundial

de Saúde preconiza essa cuidadosa progressividade, ao propor como ação a ser adotada

pelos Estados-Membros:

Reorganización de /os servidos y ampliación de Ia cobertura: en
lugar de atender ai paciente en hospitales psiquiátricos de estância
prolongada, privilegiar sistematicamente Ia asistencia en centros de
salud no especializados, con una cobertura creciente de
intervenciones cientificamente contrastadas (incluídos los princípios
de Ia atención escalonada cuando proceda) para dolencias
prioritárias y recurriendo a una red de servicios comunitários de
salud mental interrelacionados, Io que incluye, además de breves
ingresos hospitalarios, atención ambulatória en hospitales generales,
atención primaria, centros de salud mental integral, centros de
atención diurna, apoyo a Ias personas con trastornos mentales que
vivan con su família y viviendas subvencionadas.

Observe que se trata de reorganização (e não de fechamento), com clara admissão

a breves ingressos em hospitais ("breves ingresos hospitalarios").

Destarte, em apertada síntese, tem-se que a atenção hospitalar especializada em

psiquiatria prestada nos Hospitais Juliano Moreira, Mário Leal e Lopes Rodrigues deve

subsistir para fins de atividades como internação provisória (em suas diferentes

modalidades), ambulatório e atenção de urgência e emergência, sob pena

•V .1
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desassistência a considerável contingente de pessoas que necessitam desses serviços,

tanto em razão da sua condição clinica, como pela precariedade da rede em todo o

território baiano, Tudo sem prejuízo (repita-se) ao processo de desinstitucionalização de

pacientes, de modo a debelar qualquer resquício de natureza asilar nos citados

nosocômios, à luz do artigo 4o, § 3o, da Lei 10.216/2001.

3.3 - DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

O Princípio da Continuidade do Serviço Público repousa no fato de que os serviços

públicos prestados pelo Estado têm por escopo atender às necessidades básicas da

população. Nesse sentido, tais serviços não podem ser interrompidos a não ser por

motivo que represente relevante interesse da coletividade.

Assim, na quaestio sub examine, percebe-se que as ações de

desinstitucionalização não podem se converter em solução de continuidade nos serviços

de atenção à saúde mental, com a conseqüente desassistência a pacientes.

Assim, cabe à Administração Pública zelar pela continuidade na prestação dos

serviços, em especial os concernentes à garantia do direito fundamental à saúde, uma

vez que, nesse caso, trata-se da garantia do mais importante bem jurídico do cidadão: a

vida.

Logo, na gestão dos serviços de saúde, deve sempre ser observado o interesse

maior da coletividade na continuidade e disponibilidade do serviço prestado. As decisões

tomadas no âmbito de tal gestão não podem se desligar da finalidade última de

atendimento integral e efetivo às demandas de saúde da população.

A farta documentação anexa comprova de forma veemente a precariedade da rede,

além da complexidade e da importância do serviço de saúde dos hospitais que são

objetos da presente ação, sendo demonstrado o risco que estarão submetidos os

pacientes em caso de interrupção das atividades das citadas unidades hospitalares.

Desse modo, diante do exposto, faz-se imperioso que os Réus adotem todas as

providências aptas à garantia da continuidade do atendimento nos hospitais, sem que a

população seja prejudicada por açodadas decisões político-administrativas.

3.4 - DA RESPONSABILIDADE (INCLUSIVE SOLIDÁRIA) DOS ACIONADOS

Sendo o SUS constituído pelo conjunto de ações e serviços

^
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por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (artigo 4o da Lei 8080/90),

as competências sanitárias daí decorrentes são hierarquizadas em níveis de

complexidade crescente, com direção única exercida em cada esfera de governo, numa

dinâmica em que os três entes se colocam como financiadores e protagonistas da gestão.

A criação dessa ambiência de corresponsabilidades é ostensivamente abrigada

pela legislação, inclusive constitucional, a saber:

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:"
(omissis)

"II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia
das pessoas portadoras de deficiência;"

"Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:"

(omissis)

"XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;"

"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social."

"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade,
de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:"
(omissis)
"§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o
sistema único de saúde e ações de assistência social da União para
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para
os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos."

Perfilhando tal disciplina jurídica, a jurisprudência de há muito já pacificou

entendimento, inclusive com reconhecimento de repercussão geral, consoante Acórdão

abaixo transcrito:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO
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EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes
federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em
conjunto ou isoladamente. Constitucional e Administrativo. Apelação
Cível. Sistema Único de Saúde. Édito judicial que condenou o
Estado e a União a fornecer medicamento de nome BOSENTANA

(TRACLEEER 62.5mg/125mg). Falecimento da autora. Pretensão da
União em ver reconhecida sua ilegitimidade passiva para eximir-se
do cofinanciamento do custeio do medicamento. Impossibilidade.
Responsabilidade solidária entre os entes federados. Eventuais
questões de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser
dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria."

(RExt 855.178/SE ; Rei, Min. Luiz Fux, 05/03/2015)

Na linha de raciocínio que serviu de fio condutor ao decisum, esse mesmo Acórdão

consignou que:

"A competência comum dos entes da federação para cuidar da
saúde consta do art. 23, II, da Constituição, União, Estados, Distrito
Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto
do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados
passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS
(seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na
área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter
descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos
entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o
acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária
e subsidiária entre eles."

Essa linha de entendimento mostra-se cada vez mais consolidada. Veja:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO
CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA
279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder
Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da
separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas
públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2.
O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-
RG, Rei. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação
solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de
tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas
hipossuficientes. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte
ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-
probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso
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extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento."

(ARE 894.085 AgR/ SP ; Rei, Min. Roberto Barroso, Jul.
15/12/2015)

"PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA
SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 1. A ação civil
pública é o meio adequado para que o Ministério Público Federal
promova a proteção de direitos individuais indisponíveis, como, no
caso, em que se busca resguardar o direito à saúde e à vida de
pessoa enferma e carente de recursos financeiros para o custeio de
tratamento médico (CF, art. 127, caput). 2. A responsabilidade pela
prestação de serviços médicos, necessários a garantir o direito
fundamental à saúde e à vida da população, é constitucionalmente
atribuída ao Estado, assim entendido a União, em solidariedade com
os demais entes federativos (CF, arts. 6o, 196 e 198, § 1o). 3.
Conquanto não se deva prodigalizar todo e qualquer tratamento
médico, como forma de dar efetividade ao direito à saúde, sob pena
de interferir nas políticas públicas que visam conferir amplo acesso
da população à saúde pública e inviabilizar o sistema único no País, o
Poder Judiciário não se pode furtar a garantir direito fundamental do
cidadão, mormente na situação em que se revela de todo
injustificável a negativa/omissão do Estado em prestar atendimento
médico-hospitalar a enfermo, necessário à garantia da integridade de
sua própria vida, pelo simples fato de não residir no município onde
pretende ser tratado, sendo que, na localidade onde mora, não são
realizadas hemodiálises. Violação, in casu, de princípios
constitucionais basilares, mormente o da dignidade da pessoa
humana, fundamento que norteia o Estado Democrático de Direito. 4.
Incensurável, portanto, a sentença que determinou à União, ao
estado da Bahia e ao município de Feira de Santana a
disponibilização imediata de tratamento médico de hemodiálise a
José Martins de Oliveira, bem como de qualquer outro procedimento
constante da Tabela do SUS adequado e necessário à manutenção
de sua saúde, em razão de seu quadro clínico de doente renal. 5.
Caso em que comprovada a incapacidade financeira do enfermo de
arcar com os custos do atendimento médico-hospitalar, bem como a
necessidade e eficácia do tratamento, para garantir melhor qualidade
de vida ao paciente. 6. Desprovido o agravo retido da União, em
que alega sua ilegitimidade passiva. 7. Apelação da União, do
estado da Bahia e remessa oficial desprovidas."
(APELAÇÃO 2007.33.04.019225-1, DESEMBARGADOR FEDERAL
FAGUNDES DE DEUS, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1
DATA: 19/08/2011 PAGINA:82.) grifou-se.

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS.
IMPLEMENTAÇÃO DE CAPS E SRT. LEI NMQ.216701. OMISSÃO
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DO PODER EXECUTIVO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE
INGERÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
AFASTADA. 1. A presença do Ministério Público Federal no polo
ativo da demanda é suficiente para, nos termos do art. 109, I da
Constituição Federal, determinar a competência da Justiça
Federal para a causa. Preliminar afastada. 2. Conforme se infere da
leitura do documento de fls. 500/501, após realizada reunião para
composição em relação à implantação dos SRT, houve deliberação
para que fossem tais unidades implantadas nos termos pretendidos
na inicial, com a anuência do Estado de São Paulo e da União (fls.
600/601 e 604/605). Entretanto, o Município de São Paulo discordou
dos termos por falta de disponibilidade orçamentária. Em virtude da
ausência de concessões recíprocas (art. 840, CC), não restou
configurada a hipótese de transação. Ao contrário, verificou-se a
realização de reunião no âmbito da municipalidade, na qual
deliberou-se pela implantação dos SRT de acordo com o
cronograma pretendido pelo parquet na exordial, situação esta que
se amolda à hipótese de reconhecimento do pedido, neste ponto
específico. 3. Analisando-se as provas carreadas aos autos,
verificou-se que, à época da propositura da ação, houve o
reconhecimento, por parte do Município de São Paulo, da
necessidade de planejamento e ampliação da sua rede de
atendimento, de modo a dar fiel cumprimento do modelo assistencial
em saúde mental previsto pela Lei n° 10.216/01. 4. A ingerência do
Poder Judiciário se justifica nas situações em que se vislumbra
a omissão do Poder Executivo no cumprimento das políticas
públicas estabelecidas na legislação infraconstitucional, como
efetivamente ocorrido no presente caso. Por esta razão, as
providências determinadas pela d. sentença apelada não
consubstanciam qualquer invasão na esfera de competência do
Poder Executivo. 5. É pacífico na jurisprudência o entendimento
de que existe obrigação solidária entre os entes federados,
integrantes do SUS, na promoção e garantia do direito
fundamental à saúde, independentemente da análise legislativa
da divisão interna de atribuições conferidas a cada um deles,
não sendo legítimo, portanto, à União, como pretendido, eximir-
se da responsabilidade pela constituição de equipes para
atuação junto aos SRT e CAPS, alegando a existência de limites
materiais para sua atuação, que se resumiria somente à formulação
de programas e normas gerais que digam respeito à assistência à
saúde, não sendo executora direta de tais programas. 6. Qualquer
inoperância que se verifique em termos de garantia ao direito à
saúde, ainda que atribuída à ação ou omissão do Estado ou do
Município, compromete a estrutura e essência do SUS, indicando,
pois, a responsabilidade de todos os seus integrantes pelo
restabelecimento de sua eficácia, na busca da realização de sua
finalidade. 7. O que o Ministério Público Federal pretendeu, por meio
da presente ação civil pública, foi justamente a proteção e a defesa
dos diretos das pessoas portadoras de transtornos mentais, tal
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como estabelecido na Lei n° 10.216/01, razão pela qual revela-se
plenamente viável a condenação dos réus à constituição de equipe
multidisciplinar voltada ã desinstitucionalização de pacientes, na
forma do que formulado no item 2.4 da exordial. 8. Apelação do
Ministério Público Federal provida; apelações da União, do
Município de São Paulo e remessa oficial a que se nega provimento
(TRF-3a Região, AC-1499962, Rei. Cecília Marcondes, DJF3
10/01/2014)

Nessa linha, fica claro que quaisquer dos Entes Federativos podem ser Acionados

conjunta ou isoladamente, que não há vulneração ao Princípio da Separação dos Poderes

e que não se aplica ao caso o argumento da reserva do possível.

Adargumentandum tantum, cabe acrescentar as responsabilidades específicas dos

Demandados, no âmbito do SUS. Em tal seara, é de bom alvitre reafirmar que deve haver

resolutividade nas ações e serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde,

seja diretamente, seja através da rede complementar.

Assim, vale colacionar as atribuições comuns aos três Entes, conforme estatui o

artigo 15 da Lei 8080/90, In verbis:

Art. 15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições:

I - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de
fiscalização das ações e serviços de saúde;

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde;

III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da
população e das condições ambientais;

(omissis)

XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos
estratégicos e de atendimento emergencial.

Plasmadas as incumbências comuns, releva especificar as respectivas

responsabilidades, ainda à luz da Lei 8.080/90. Vejamos:

Art. 16. Âdireção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

(omissis)

-definir e coordenar os sistemas: .^^^^ V ^ f K ^
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a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

XII - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de
interesse para a saúde;

(omissis)

XIII - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional;

IV - elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de
Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde;

XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os
Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência
estadual e municipal;

XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde,
respeitadas as competências estaduais e municipais;

(omissis)

Por sua vez, em razão do artigo 17 da citada Lex, o gestor estadual tem diversas

incumbências, dentre as quais:

II - acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do
Sistema Único de Saúde (SUS);

III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar
supletivamente ações e serviços de saúde;

"IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e
gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência
estadual e regional;

A interpenetraçao de responsabilidades em relação ao financiamento do SUS foi

alçada à condição de princípio, conforme inciso XI do artigo 7o da Lei 8080/90, in verbis:

"Art. Ia. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o sistema único
de saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos
seguintes princípios":
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.

Destarte, conclui-se que ambos os Acionados devem articular políticas, planos, ( -~\
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ações, estratégias, recursos humanos, materiais e logísticos voltados à atenção à saúde

mental, conquanto as ações operacionais estejam um pouco mais voltadas ao primeiro

Demandado. A despeito dessa solidariedade, os pedidos foram formulados de acordo com

as responsabilidades sanitárias mais atinentes a cada Acionado.

Assim, resta inafastável o dever dos Acionados no que tange à manutenção dos

serviços hospitalares especializados, ao menos enquanto a RAPS não estiver quantitativa

e qualitativamente estruturada.

3.5 - DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR

Na tradição jurídica brasileira, a ideia da satisfação do direito material sempre

esteve mais ligada à sentença de mérito. Entretanto, a crescente complexidade das

relações sociais e jurídicas, a par da crise de efetividade causada pelos percalços

decorrentes do aguardo do julgamento da lide, fizeram com que fossem introduzidos no

Ordenamento Jurídico institutos e mecanismos que minimizassem o risco de perecimento

do direito, preservando o resultado útil do processo.

O revogado Código de Processo Civil de 1973 previa as cautelares em livro próprio

(Livro III), as liminares nas cautelares (artigo 804), o poder geral de cautela do juiz, e

posteriormente, veio a incorporar o instituto da antecipação dos efeitos da tutela, cuja

fungibilidade cautelar foi consagrada com o advento da Lei 10.444/92.

No atual Estatuto Adjetivo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em

evidência ou em urgência, estando a sistematização dessa (tutela de urgência) abrigada

nos artigos 300 a 311, em especial naquele primeiro, à luz do qual o deferimento da

medida encontra-se condicionado à reunião de requisitos inafastáveis, quais sejam: a

probabilidade do direito invocado, somada ao perigo de dano, ou a probabilidade do

direito invocado, somada à evidência do direito substancial objeto da ação. Observa-se,

dessa forma, que o fumus boni iuris e o periculum in mora conjugam-se, mitigando, em

verdade, o juízo de probabilidade, mais imanente à tutela de evidência.

Assim, a despeito do teor do parágrafo 3o do artigo 300 do Estatuto Processual

Civil, é de bom alvitre consignar tais ponderações, para concluir que a irreversibilidade na

tutela de urgência deve ser interpretada cum grano salis. Outra não é a lição sempre

abalizada de Elpídio Donizetti, que assim pontifica:

"O contrassenso fez que doutrina e jurisprudência mitigassem o l
\

v
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requisito da reversibilidade. Há situações em que, não obstante a
irreversibilidade do provimento a ser concedido, a urgência é tão
premente que a espera pela cognição exauriente é capaz de
inviabilizar a própria utilidade da medida. É um caso de potencial
irreversibilidade para ambas as partes, diante da qual permite-se ao
julgador proceder a um juízo de ponderação e assim propender à
proteção daquele que, não possuindo o bem da vida naquele
momento, sofrerá maior impacto. Exemplo: consumidor que precisa
fazer uma cirurgia de emergência, mas o fornecedor (plano de
saúde) alega não haver previsão de cobertura. Nesses casos, a
jurisprudência entende plausível a mitigação deste requisito
negativo, sob a égide do princípio da proporcionalidade.
Espera-se que a jurisprudência cada vez mais mitigue o requisito da
reversibilidade, uma vez que a interpretação literal do citado
dispositivo impede que crises do direito material, eivadas de extrema
urgência, sejam de pronto estancadas com a concessão da tutela
adequada, violando o próprio fim a que o instituto se destina.
(Donizetti, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual

Civil, 19a ed. São Paulo, Atlas, 2016, pág. 472)

Noutro giro, por ser norma específica de regramento, o artigo 12 da Lei 7.347/85

(LACP - Lei da Ação Civil Pública) tem incidência inafastável, já que a interpenetraçao das

normas processuais ora agitadas encontra guarida no artigo 19 do mesmo Diploma,

valendo transcrever tal dispositivo, ipsis litteris:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Acerca do tema da liminar em Ação Civil Pública, leciona Rodolfo de Camargo

Mancuso:

"Em dois dispositivos trata a Lei n° 7.347/85 sobre a tutela cautelar
dos interesses difusos. Dá-lhes ação cautelar, propriamente dita, no
art. 4.° e prevê a possibilidade de concessão de mandado liminar,
"com ou sem justificação prévia", no artigo 12 (...). Cabe ressaltar,
desde logo, que o art. 4.° contém uma particularidade: a cautela não
apenas preventiva, como seria curial, mas pode conter um
comando, uma determinação para um non facere, ou mesmo para
um facere, tudo em ordem a "evitar o dano ao meio ambiente, ao
consumidor..." etc... Conjugando-se os arts. 4.° e 12° da Lei n°
7.347/85, tem-se que essa tutela de urgência há de ser obtida
através de liminar que, tanto pode ser pleiteada na ação
cautelar (factível antes ou no curso da ação civil pública) ou no
bojo da própria ação civil pública, normalmente em tópico
destacado da petição inicial. Muitas vezes, mais prática será a
segunda alternativa, já que se obtém a segurança exigida pela
situação de emergência, sem a necessidade de ação cautelar
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propriamente dita" (in Ação Civil Pública, 6a edição, Editora Revista
dos Tribunais, 1999).

Da análise dos dispositivos acima elencados, conclui-se que a tutela de urgência é

permitida em sede de Ação Civil Pública, sempre que a cognição sumária evidenciar a

plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na presente quaestio, a plausibilidade do direito se depreende dos comandos

normativos trazidos à baila, quais sejam, os arts. 1o, III; 5o, caput, 196; 197 e 198, II, todos

da Constituição Federal; arts. 4o, 11 e 233, I e II, e 238, esses da Constituição do Estado

da Bahia; da Lei 10.216/2011 e das Portaria MS 148/2012 e 3.088/2011, notadamente

os artigos 5o, V, 'b', e 11, § 2o, dessa última.

Já o perigo de dano substancia-se na concreta possibilidade de sérios agravos à

saúde das pessoas portadoras de sofrimento ou transtorno mental (além daquelas com

necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas) em todo o território do

Estado, como inexorável constatação de que, sem a concessão da liminar requerida,

ficarão eles expostos à desassistência pura e simples, comprometendo-se-lhes ainda

mais a saúde mental, por agravamento do quadro clínico de todos, além dos efeitos

sociais e familiares daí decorrentes (esgarçamento de vínculos sócio-afetivos, aumento

de comorbidades relacionadas, violência familiar, piora na qualidade de vida, etc).

Acrescente-se, também, que a possibilidade de resolução extrajudicial restou

debilitada, notadamente ante ausência de posição clara da gestão (rectius, do Acionado)

sobre as questões relacionadas ao problema em tela.

Assim, a concessão do provimento liminar pleiteado é medida imprescindível,

inclusive porque aguardar a sentença de mérito para só então garantir a continuidade

da assistência tornaria inócua a medida, dada a evolução dos transtornos em

grande número de pacientes, a par dos que ainda vão entrar no sistema e dos que

estão sempre entrando.

Ainda nesse sentido, não é despiciendo repisar que os artigos 12, caput, e 21 da

Lei 7.347/85, bem assim o 300 do CPC, consagram a possibilidade de o julgador, diante

da relevância do fundamento da demanda e do justificado receio de ineficácia do

provimento final, conceder liminarmente a tutela pretendida pelo Autor da ação.

Especificamente no que tange à questão do reverso da medida de antecipação, o

artigo 300, § 1°, do Código de Processo Civil, preconiza que a concessão da tutelaide
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urgência exigirá a prestação de uma caução de contracautela, que pode ser real ou

fidejussória, com a finalidade de se proteger a parte contrária contra o risco de que venha

a sofrer danos indevidos.

Ao analisar a medida, Alexandre de Freitas Câmara (in O Novo Processo Civil

Brasileiro) informa que o objetivo é acautelar o assim chamado periculum in mora inverso,

isto é, o perigo de que o demandado sofra, em razão da demora do processo, um dano de

difícil ou impossível reparação (que só será identificado quando se verificar que, não

obstante provável, o direito do demandante na verdade não existia). No entanto, cabe a

ressalva segundo a qual deve ser a caução dispensada nos casos em que o demandante,

por ser economicamente hipossuficiente, não puder oferecê-la, nos termos do mesmo

artigo 300, § 1o, parte final. Ainda conforme o referido autor, "Afinal, não se pode criar

obstáculo econômico ao acesso à justiça, que não é garantido só aos fortes

economicamente, mas é assegurado universalmente." Aqui, deve-se pontuar que se trata

de Ação Civil Pública proposta pelo Parquet em favor pessoas que, via de regra, são

hipossuficientes (substanciando o fenômeno da substituição processual ou, segundo

alguns autores, da legitimação autônoma para a condução do processo).

Em verdade, as providências em tela impedirão, a um só tempo, que:

- haja descontinuidade dos serviços atualmente prestados nos Hospitais Especializados;

- haja sufocamento ainda maior da rede de assistência (sendo as três unidades de

referência estadual e da rede própria do Acionado, vale lembrar), que atualmente padece

de problemas de resolutividade tanto em termos qualitativos como quantitativos;

- advenha toda uma desestruturação psicossocial, com danos à saúde dos pacientes, aos

seus familiares e a toda sorte de vínculos afetivos.

4 - DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Ex positis, requerem o Ministério Público e a Defensoria Pública da União:

Independentemente da oitiva prévia estatuída no artigo 2o da Lei 8.437/92, seja

concedida a tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar:

4.1 - a imediata suspensão dos efeitos de todos os atos voltados ao

descredenciamento dos Hospitais Especializados Juliano Moreira,

Mário Leal e Lopes Rodrigues, tanto no que diz respeito às ^

~S
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correlatas indicações, como no que pertine às respectivas

solicitações;

4.2 - ao segundo Réu, que mantenha os repasses das verbas

destinadas à manutenção dos Hospitais Especializados Juliano

Moreira, Mário Leal e Lopes Rodrigues;

4.3 - ao primeiro Acionado que se abstenha de encerrar as

atividades e, de qualquer forma, desmobilizar, reduzir ou embraçar

serviços dos Hospitais Especializados Juliano Moreira, Mário Leal e

Lopes Rodrigues, mantendo os leitos, atendimentos, internações

(nos casos ainda admitidos pela Lei 10.216/01) e demais serviços

prestados (notadamente os serviços ambulatoriais), assegurando,

para tanto, a manutenção dos recursos humanos, materiais e

financeiros necessários ao resolutivo funcionamento de tais

unidades; tudo sem prejuízo ao processo de desinstitucionalização

dos pacientes de longa permanência já em andamento;

4.4 - ao primeiro Acionado, que assegure o pleno funcionamento dos

serviços de pronto atendimento/emergência psiquiátrica nos três

hospitais em tela, em razão da inexistência de unidades para tanto e

da supletividade prevista no artigo 17, III, da Lei 8.080/90;

4.5 - ao primeiro Acionado, que preste serviço Hospitalar de

Referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno

mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e

outras drogas, conforme previsão expressa da Portaria 3,088/2011;

4.6 - ao primeiro Réu, que apresente, no prazo de sessenta dias,

um PLANO DE GESTÃO que demonstre e contemple: a) os

desenhos regionais da RAPS, com pactuaçao da Rede e elaboração

de Plano de Ação Regional, Plano Diretor de Regionalização e Plano

Diretor de Investimento em todas as regiões de saúde do Estado; b)

adesão dos Municípios e diagnóstico da rede; c) contratualização
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dos pontos de atenção, inclusive dos hospitais gerais onde serão

implantadas as enfermarias especializadas e os serviços

hospitalares de referência, ex vi do artigo 10 da Portaria MS

3.088/2011; d) série histórica do número de profissionais lotados nas

três unidades (com os respectivos tipos de vínculos) nos últimos

cinco anos; e) série de ações e serviços prestados (incluindo os

desmobilizados) nos últimos cinco anos e respectivos quantitativos;

f) orçamento anual dos três hospitais nos últimos cinco anos;

4.7 - para o caso de descumprimento de quaisquer dos comandos

elencados nos itens "4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, seja cominada

multa diária inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos Réus,

pecúnia essa a ser revertida ao fundo de reconstituição dos

interesses metaindividuais lesados de que trata o artigo 13 da Lei n°

7.347/95, sem prejuízo às sanções penais decorrentes do crime de

desobediência a serem aplicadas aos agentes responsáveis, a par

da configuração de ato de improbidade administrativa, de ato

atentatório à dignidade da justiça e da aplicação de multa, ao modo

do artigo 77, § 2°, do Codex Civil Instrumental.

Salientando não haver oposição a eventual audiência de conciliação (artigos 319,

VII, e 334, ambos do CPC), passa-se aos pedidos finais.

5 - DOS PEDIDOS FINAIS:

Requer, também, que Vossa Excelência se digne a:

5.1 - Determinar a citação dos Acionados, através dos seus

respectivos Procuradores-Gerais (art. 75, II, do CPC), para

contestar a Actio no interstício legal, sob pena de revelia e seus

consectários;

5.2 - JULGAR totalmente procedente a Ação para confirmar o

provimento liminar e:

5.2.1 - anular todos os atos voltados ao descredenciamento de tais

V4



%! ,|T\ MINISTÉRIO PÚBLICO
: *if. DO ESTADO DA BAHIA MPF ^p?b"« ODPU

Ministério Públko Federal na Bahia

unidades, tanto no que diz respeito à correlata indicação, como no

que pertine à respectiva solicitação;

5.2.2 - condenar o segundo Réu a manter os repasses das verbas

destinadas à manutenção dos três nosocômios;

5.2.3 - condenar o primeiro Acionado a se abster de encerrar as

atividades e, de qualquer forma, desmobilizar, reduzir ou embraçar

serviços dos Hospitais Especializados Juliano Moreira, Mário Leal e

Lopes Rodrigues, mantendo os leitos, atendimentos, internações

(nos casos ainda admitidos pela Lei de Reforma Psiquiátrica - Lei n°

10.216/01) e demais serviços prestados (notadamente os serviços

ambulatoriais), assegurando, para tanto, a manutenção dos recursos

humanos, materiais e financeiros necessários ao resolutivo

funcionamento de tais unidades; tudo sem prejuízo à conclusão do

processo de desinstitucionalização dos pacientes de longa

permanência;

5.2.4 - condenar o primeiro Acionado a assegurar o pleno

funcionamento dos serviços de pronto atendimento/emergência

psiquiátrica nos três hospitais em tela, além prestar serviços

hospitalares de referência para atenção às pessoas com sofrimento

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de

crack, álcool e outras drogas, conforme previsão expressa da

Portaria 3.088/2011;

5.2.5 - condenar o primeiro Demandado a diligenciar uma transição

planejada da assistência prestada nos Hospitais Especializados

Juliano Moreira, Mário Leal e Lopes Rodrigues, para o modelo

preconizado pela Lei 10.216/2001, efetivando as correções

estatuídas pelo novo modelo de atenção à saúde mental e pela

OMS;

5.2.6 - condenar o primeiro Réu a apresentar um PLANO FINAL DE

GESTÃO que demonstre e contemple: a) os desenhos regionais da

RAPS, com pactuaçao da Rede e elaboração de Plano de Ação

Regional, Plano Diretor de Regionalização e Plano Diretor de

Investimento em todas as regiões de saúde do Estado; b) adesão

dos Municípios e diagnóstico da rede; c) contraíualização dos pontos J
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de atenção, inclusive dos hospitais gerais onde serão implantadas

as enfermarias especializadas e os serviços hospitalares de

referência, ex vi do artigo 10 da Portaria MS 3.088/2011;

5.3. Condenar ambos os Acionados ao pagamento de custas

processuais e demais ônus da sucumbência, salientando-se que

eventual pecúnia daí decorrente (exceto custas) poderá ser

revertida ao fundo de reconstituição previsto no já referido art. 13

da Lei n° 7.347/85.

Requer, outrossim, a isenção do pagamento de custas (artigo 18 da LACP) e a
produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, em especial a oitiva de
testemunhas (a serem arroladas a teor do artigo 357, § 4o, do CPC), a juntada de

documentos e a realização de perícias, reservando-se o direito de indicar assistente

técnico. Desde já, instrui a presente Exordial com os autos do anexo e alhures referido

Inquérito Civil.

Dá-se à causa o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para efeitos

meramente fiscais.

P. deferimento.

Salvador, 19 de setembro de 2017.

Léandrã-Bastos Nunes
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