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S  E  N  T  E  N  Ç  A

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DO  ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO.

Em prol de sua pretensão, aduz o MPE, em apertada síntese, que 
o Estado do Espírito Santo não vêm adotando medidas de prote-
ção no que tange à apuração de crimes contra a criança e o ado-
lescente, visto que a Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente – DPCA instalada em Vitória, não apresenta con-
dições técnicas e humanas para atender as ocorrências da Gran-
de Vitória; que a Portaria nº 06 de 08.07.1993, que criou a menci-
onada delegacia, dispõe que 19 servidores deveriam ocupar os 
cargos ali previstos, contudo atualmente apenas 15 servidores 
estão lotados na DPCA, o que não é suficiente para desempenhar 
as funções atribuídas por tal Portaria; que há a necessidade de 
capacitar a DPCA de Vitória com um maior número de servidores 
e de instalação de uma DPCA em cada Município da Grande Vitó-
ria para garantir a proteção integral às crianças e aos adolescen-
tes vítimas de crimes; enfatiza, ainda, que a orientação normativa 
contida na citada Portaria está defasada pois aumentaram signifi-
cativamente as denúncias e registros de crimes contra crianças e 
adolescentes, que o efetivo de 15 (quinze) servidores para aten-
der toda a Grande Vitória é insuficiente e denota a urgente neces-
sidade de criação e outras delegacias e aumento do número de 
servidores; salienta que o Requerido, ao não efetivar as políticas 
mencionadas, viola o art. 227 da CF/88 e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente; que tramitam diversos procedimentos administra-
tivos visando apurar violações os direitos fundamentais de crian-
ças e adolescentes, dentre as quais cita o PA 11.309/2007, PA 
17.466/2007, PA 24.614/2007, PA 37.082/2007, PA 6623/2008, PA 
9920/2008, PA 32.512/2008 e PA 33.559/2008, cujo conteúdo re-
gistra e relaciona centenas de procedimentos não investigados 
pela falta de estrutura física e pessoal da DPCA e, sobretudo, por 
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não existirem Delegacias Especializadas nos demais municípios 
da Grande Vitória; requer, então, que seja concedida a antecipa-
ção dos efeitos da tutela, estando explícitos o fumus boni iuris e o 
periculum in mora, para compelir o Estado do Espírito Santo a cri-
ar e implantar Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 
em todos os Municípios da Grande Vitória e dotar a DPCA de Vitó-
ria de recursos humanos que preencham os cargos previstos na 
Portaria nº 06 de 08.07.1993, além de ser implantado o sistema 
de plantões necessário para o funcionamento ininterrupto do ór-
gão policial.

Inicial instruída com documentos às fls. 03/389.

Petição do Autor reiterando o pedido de antecipação dos efeitos 
da tutela às fls. 391/398.

Decisão determinando a intimação prévia do Estado demandado, 
na forma do art. 2º da Lei n. 8.437/92 às fls. 400.

Contestação do Estado do Espírito Santo às fls. 404/712, reba-
tendo as teses contidas na peça inaugural, sob o argumento, no 
mérito, da observância da “reserva do possível”, do disposto no 
art. 167 da Constituição Federal, do princípio da legalidade (art. 
37, CF/88) e da autonomia e independência dos Poderes (art. 2º, 
CF/88).

Réplica às fls. 715/716 reiterando os termos da inicial.

Despacho à fl. 721, determinando a intimação das partes a se 
manifestarem sobre o interesse na produção de provas. 

Devidamente intimadas, as partes requereram o julgamento ante-
cipado da lide, na forma do art. 330, inciso I.

Vieram os autos conclusos para sentença. 

É o que de importante tinha a relatar.

DECIDO.

O  julgamento da lide, em resumo, importa na análise sobre (1) o 
dever do Estado do Espírito Santo na implementação de medidas 
administrativas, no sentido de possibilitar a execução atividades 
funcionais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente; 
e (2) a imposição judicial daquele dever.

Em sede de Contestação, o Estado do Espírito Santo alegou, es-
sencialmente, que a presente Ação Civil Pública interfere na ges-
tão pública.
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Com a devida vênia ao Requerido, ainda que bem fundamenta-
dos, entendo que seus argumentos não apresentam relevância 
bastante para rejeitar os pedidos iniciais.

Isso porque, a inércia da Administração Pública autoriza, sim, o 
Poder Judiciário, quando regularmente provocado, a afastar even-
tual omissão.

Notadamente no caso dos autos em que se pretende a implemen-
tação de mecanismos para a defesa de direito fundamental que, 
no caso concreto, consiste na positivação constitucional previs-
ta no art. 227 da Constituição Federal: assegurar,	   com	   absoluta	  
prioridade,	   o	   resguardo	  da	  criança	   e	   adolescente	   de	   toda	   forma	  de	  
negligência,	   discriminação,	   exploração,	   violência,	   crueldade	   e	   opres-‐
são, sem que se possa configurar a interferência de um Poder em 
outro.

Equivale dizer que a omissão do Estado no aparelhamento ade-
quado da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente au-
toriza a intervenção judicial no caso concreto.

No mesmo sentido, confira-se o julgado do egrégio Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo, proferido em lide semelhante:

APELAÇÃO	  CÍVEL.	  AÇÃO	  CIVIL	  PÚBLICA.	  OBRIGAÇÃO	  DE	  
FAZER.	  PRELIMINAR	  DE	  NULIDADE	  POR	  FALTA	  DE	  CITA-‐
ÇÃO	  REJEITADA.	  PRELIMINAR	  DE	  NULIDADE	  POR	  AUSÊN-‐
CIA	   DA	   ORDEM	   DE	   REMESSA	   NECESSÁRIA	   REJEITADA.	  
PRELIMINAR	  DE	  REPRESENTAÇÃO	  IRREGULAR	  REJEITADA.	  
INEXISTÊNCIA	   DE	  PROGRAMAS	   DE	  PROTEÇÃO	  A	  CRIANÇA	  
E	   ADOLESCENTE.	   PREVISÃO	   CONSTITUCIONAL.	   PRIORI-‐
DADE	   NO	   ATENDIMENTO.	   RECURSO	   IMPROVIDO.	   1)	   A	  
toda	   evidência	   não	   há	  falar	  em	   nulidade	  do	   ato	  
judicial,	   alegando	   terminologia	   inadequada,	   se	  
réu	  respondeu	  ao	  conteúdo	  da	  contra-‐fé,	  restando	  
atendida	  a	  sua	  finalidade,	  nos	  termos	  do	  §	  1º	  do	  
Art.	  214	  do	  CPC.	  2)	  Não	  merece	  prosperar	  a	  ale-‐
gação	  de	  nulidade	  por	  ausência	  de	  remessa	  neces-‐
sária,	  se	  o	  recurso	  voluntário	  devolveu	  a	  maté-‐
ria	  ao	  órgão	  ad	  quem	  notadamente	  porque	  inexiste	  
interesse	  do	  município	  apelante	  quanto	   à	  remes-‐
sa,	  na	  medida	  em	  que,	  nos	  termos	  do	  art.	  475	  do	  
CPC,	   a	  decisão	   não	   produziria	   efeito	   senão	   de-‐
pois	   de	   confirmada	   pelo	  tribunal.	   3)	   A	   outorga	  
de	  procuração	  a	  advogado	  não	  vinculado	  ao	  Muni-‐
cípio,	  por	  si	  só	  não	  revela	  defeito	  de	  represen-‐
tação.	  4)	  Sendo	  manifesta	  a	  existência	  de	  crian-‐
ças	  e	  adolescentes	  em	  situação	  de	  risco	  no	  muni-‐
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cípio,	  em	  razão	  de	  ausência	  de	  políticas	  públi-‐
cas	  de	  inclusão,	  é	  legítima	  a	  intervenção	  judi-‐
cial	   no	   sentido	   de	  fazer	   valer	   a	   eficácia	  e	   a	  
integridade	  de	  direitos	   sociais	  e	  culturais	  im-‐
pregnados	  de	  estatura	  constitucional.	  5)	  É	  líci-‐
to	   ao	   Poder	   Judiciário	   determinar	   à	   autoridade	  
pública	  competente	  a	  realização	  de	  atos	  nas	  si-‐
tuações	  em	  que	  a	  omissão	  legislativa	  ou	  adminis-‐
trativa	  acarretar	  a	  violação	  de	  direito	  ou	  prin-‐
cípio	  de	  status	  constitucional,	  caso	  em	  que,	  ex-‐
cepcionalmente,	  inexiste	  ofensa	   ao	  princípio	  da	  
separação	   dos	   poderes	   6)	   Recurso	   improvido.	  
(TJES;	  AC	  0000223-‐18.2007.8.08.0063;	  Segunda	  Câ-‐
mara	  Cível;	  Rel.	  Des.	  José	  Paulo	  Calmon	  Nogueira	  
da	  Gama;	  Julg.	  04/12/2012;	  DJES	  12/12/2012)

A prova dos autos revelou que, do modo como descrito pelo Minis-
tério Público Estadual, o Estado do Espírito Santo omite-se quanto 
à alocação de recursos (pessoal e financeiro) que importam em des-
cumprimento ao preceito constitucional do art. 227 da Constituição 
Federal, na medida em que se mostra, sob o aspecto pragmático, 
longe do razoável manter apenas uma DPCA para toda a Grande 
Vitória, fator preponderante para a detecção de centenas de pro-
cedimentos que não foram regularmente investigados pela falta de 
estrutura física e pessoal de apenas uma DPCA (Vitória).

Por fim, sobre a estipulação de um número mínimo de servidores 
na DPCA, entendo não assistir razão ao MPE, porquanto a con-
vergência de servidores em determinada unidade pode sofrer cer-
ta sazonalidade, desde que observados os critérios da legalidade 
e discricionariedade, sem que seja razoável haver uma cristaliza-
ção da estrutura funcional pelo Poder Judiciário.

Em face do exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE os pedidos 
iniciais, no que para tanto:

Sem prejuízo da manutenção da DPCA de Vitória (já 
existente), DETERMINO  ao Estado do Espírito Santo a 
CRIAÇÃO  e MANUTENÇÃO  de mais quatro Delega-
cias de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), 
cada uma a ser instalada nos Municípios de Vila Ve-
lha, Serra, Cariacica e Viana, cuja forma de preenchi-
mento dos cargos e instalações (por conta da diversidade 
populacional das regiões) caberá, exclusivamente, à Admi-
nistração Pública.
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Presentes a verossimilhança fundada em prova inequívoca e o 
perigo de dano irreparável (por conta do prejuízo recorrente na 
apuração de crimes), ANTECIPO  OS EFEITOS DA TUTELA  no 
sentido de estabelecer um prazo de doze (12) meses para o 
cumprimento da ordem judicial adredemente estabelecida, cujo 
prazo começará a fluir da data da intimação desta Sentença pelo 
Estado do Espírito Santo.

Sem custas condenação em custas, nem honorários.

Publique-se.

! ! Registre-se.

! ! ! ! Intimem-se.

Vitória/ES, 4 de fevereiro de 2013.

MANOEL CRUZ DOVAL
Juiz de Direito
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