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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA 
DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRICIÚMA/SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, vem, 
com o devido acatamento, por intermédio do Defensor Público subscritor, perante V. 
Excelência, com fundamento nos artigos 1º, 3º, 6º, 134, 205, 206 e 208, todos da 
Constituição Federal; artigo 1º, inciso IV, c/c o artigo 5º, inciso II, ambos da Lei nº 
7.347/85; artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar nº 80/1994 e artigo 4º, inciso VII, 
da Lei Complementar Estadual nº 575/2012, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

Em face do MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, pessoa jurídica de direito público, 
CNPJ nº 82.916.818/0001-13, com sede na Avenida Estevão Emílio de Souza, nº 325, 
Bairro Ceará, CEP 88815-180, Criciúma/SC e da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 
CRICIÚMA - FUCRI (Universidade Do Extremo Sul Catarinense), pessoa jurídica 
de direito privado, CNPJ nº 83.661.074/0001-04, com sede na Avenida Universitária 
nº 1105, Bairro Universitário, CEP 88806-000, Criciúma/SC, pelos fatos e 
fundamentos que passa a expor:  

 

DOS FATOS: 

O Diretório Central do Estudantes João Baptista Rita Pedera (DCE UNESC) 
procurou a Defensoria Pública em Criciúma para retratar irregularidades que estariam 
ocorrendo no que diz respeito às bolsas de estudo oferecidas pelo Município de 
Criciúma. 

Conforme mencionado na representação protocolada, o Diretória 
Acadêmico, desde o início do corrente ano, vem recebendo inúmeras reclamações 
sobre o descumprimento da Lei Orgânica Municipal, especificamente no que se refere 
às bolsas de estudo oferecidas pelo ente municipal. 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

7ª Defensoria Pública de Criciúma 

 

Avenida Santos Dumont, nº 798, CEP 88804-490, Criciúma - Santa Catarina 
Fone: (48) 3403-1133 

2 

Além disso, tem-se observado nos diversos meios de comunicação tal 
situação, o que corrobora a narrativa apresentada neste órgão pela entidade que 
representa dos estudantes da Universidade do Extremo Sul Catarinense. 

Diante desse fato e por verificar possível ocorrência de prejuízo ao direito 
à educação de pessoas em situação de vulnerabilidade, a Defensoria Pública 
determinou a instauração de procedimento administrativo para que fossem apuradas 
as irregularidades apontadas e, se possível, resolver um eventual conflito ainda sede 
extrajudicial. 

Expedido ofício ao Município de Criciúma solicitando informações a 
respeito dos fatos referidos pelo DCE, quedou-se inerte a municipalidade. 

De outra banda, expedido ofício à UNESC, esta informou à Defensoria 
Pública que, efetivamente, os valores referentes às bolsas estudantis devidas pela 
municipalidade não estavam sendo repassadas desde setembro de 2016, o que 
poderá afetar mais de setecentos beneficiários, conforme planilha remetida pela 
Universidade. 

Por fim, considerando a existência de risco no que diz respeito ao acesso 
à educação de estudantes em condição de vulnerabilidade, eis que informado pela 
instituição educacional a existência de mais de quatrocentos bolsistas denominados 
“Deficiente Carente” e o total desinteresse da municipalidade de realização de termo 
de ajustamento de conduta, necessário o ajuizamento da presente e a devida 
intervenção do Judiciário. 

 

 

DA LEGITIMIDADE ATIVA: 

Inicialmente, cabe esclarecer a legitimidade ativa da Defensoria Pública do 
Estado de Santa Catarina para o ajuizamento da presente demanda. 

Nessa toada, convém destacar que a Constituição Federal, ao elencar a 
Defensoria Pública como uma das funções essenciais à justiça, já demonstrava ter 
destinado à referida instituição a utilização de todos os instrumentos jurídicos 
disponíveis para salvaguarda dos interesses das pessoas em situação de 
necessidade, conforme leciona o artigo 134, in verbis: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de 
forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º desta Constituição Federal.  
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua 
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe 
inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 
seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício 
da advocacia fora das atribuições institucionais.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
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§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.  
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e 
do Distrito Federal.  
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no 
que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta 
Constituição Federal.  

 

Na sequência, visando organizar a Defensoria Pública da União e 
prescrever normas gerais para a organização nos Estados e no Distrito Federal, foi 
editada a Lei Complementar Federal nº 80/1994 que, dentre outras situações, 
estabeleceu a defesa dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais 
homogêneos como uma das suas funções institucionais. Nesse sentido: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações 
capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder 
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (grifei); 

 

No mesmo sentido é o disposto na Lei Complementar Estadual nº 575/2012 
e que instituiu a Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina. 

 Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, a serem 
exercidas exclusivamente em benefício de seus assistidos, nos termos 
do art. 2º desta Lei Complementar, dentre outras: 
VII - promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes 
de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder 
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (grifei); 

 

Assim, a norma contida nos dispositivos legais acima colacionados reforçou 
a possibilidade de tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 
na medida em que ficou determinado que cabe à Defensoria Pública promover ação 
civil pública para salvaguardar tais direitos. 

Por fim, a Lei nº 7.347/85, reguladora da ação civil pública, com alteração 
realizada pela Lei nº 11.448/2007, passou a prever expressamente a Defensoria 
Pública como legitimada para a sua propositura, conforme se verifica em seu artigo 
5º, inciso II, in verbis: 

Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 
cautelar: 
II - a Defensoria Pública; 
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Entretanto, não bastasse todas as disposições elencando a Defensoria 
Pública como órgão legitimado à propositura da ação civil pública, foi necessária a 
intervenção do Supremo Tribunal Federal para que, finalmente, fosse encerrada essa 
discussão, tendo assim o referido Tribunal decidido ao decidir pela improcedência da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3943: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, 
ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE 
INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E 
DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA 
PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. 
ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO 
PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA 
NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE 
DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, 
LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE 
NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 
AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO 
RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA 
PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3943, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 
07/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 
PUBLIC 06-08-2015 - grifei)  
 

No mesmo sentido, o Recurso Extraordinário nº 733433: 

EMENTA Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. 
Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em 
defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição 
Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, 
da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do 
art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as 
modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 
Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto 
que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da 
legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade 
para a propositura de ação civil pública que vise a promover a 
tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam 
titulares, em tese, pessoas necessitadas. (RE 733433, 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
04/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016 - grifei)  

 

Conforme se depreende da documentação acostada, a Defensoria Pública 
foi “provocada” a atuar justamente pela existência de estudantes beneficiários da 
bolsa em situação hipossuficiência e, até mesmo, em condição de vulnerabilidade, 
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como é o caso das bolsas concedidas aos portadores de necessidades especiais 
(artigo 3 da Lei 7.853/89). 

Dessa forma, não se tem qualquer dúvida de que a Defensoria Pública é 
legitimada para o ajuizamento da ação civil pública, ainda que os efeitos da decisão 
possam extrapolar o das pessoas necessitadas, sendo imperioso destacar o voto do 
Ministro Relator Dias Tóffoli no arresto acima: “A Defensoria tem legitimidade ativa 
para propor ação civil pública na defesa dos hipossuficientes mesmo quando 
extrapolar direitos ou interesses por ela tutelados”. 

 

DO VALOR DA CAUSA: 

Considerando que o total devido pelo Município de Criciúma à Universidade 
do Extremo Sul Catarinense é de R$ 3.740.399,94, sendo esse valor relativo a sete 
meses de atraso (conforme informado pela instituição educacional), chega-se ao valor 
médio mensal de R$ 534.342,84. 

Ainda, por se tratar de obrigação por tempo indeterminado, necessária a 
aplicação do artigo 292, §2º, do Código de Processo Civil: 

Art. 292.  O valor da causa constará da petição inicial ou da 
reconvenção e será: 
§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação 
anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo 
superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das 
prestações. 

 

Portando, o valor da causa será aquele relativo a uma prestação anual, 
razão pela qual este é fixado em R$ 6.412.114,08 (seis milhões, quatrocentos e doze 
mil, cento e quatorze reais e oito centavos). 

 

DO DIREITO: 

Excelência, versa a presente demanda sobre a necessidade de se 
resguardar o direito à educação dos indivíduos que recebem bolsas por porte do 
Município de Criciúma, conforme dispõe a Lei Orgânica do município, tratando-se, 
pois, de tutela de direitos coletivos, posto que são ligados por razão jurídica, a bolsa 
instituída pela lei orgânica municipal. 

Inicialmente, vale registrar que o referido ordenamento, em seu artigo 129, 
estabelece as situações em que o ente municipal destinará um valor, nunca inferior a 
0,33% da população estimada, a bolsas de estudos em universidades de natureza 
jurídica fundacional, com fins filantrópicos e comunitária com sede no município, in 
verbis: 

Art. 129. O Município proporcionará a seus habitantes oportunidade 
de acesso ao ensino superior. 
§ 1° O município destinará por semestre às universidades de natureza 
jurídica fundacional, com fins filantrópicos e comunitária em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.881/2013, e com sede no 
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município de Criciúma, bolsas de estudos em percentual nunca inferior 
a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) da população estimada 
no Município pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). 
§ 2º A distribuição de bolsas entre as Universidades mencionadas no 
parágrafo anterior será proporcional ao número de alunos 
matriculados na instituição. 
§ 3º As bolsas de estudos previstas no §1º deste artigo serão integrais 
para os portadores de necessidades especiais e no mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) para os demais beneficiários. 
§ 4º Os recursos para custear as bolsas previstas no §1º deste artigo 
serão repassados em parcelas mensais e terão sua aplicação definida 
em Lei Complementar. 

  

Para dispor sobre os recursos a serem destinados nos moldes dispositivo 
legal acima, foi promulgada a Lei Complementar Municipal nº 96/2013, que assim 
dispõe: 

Art.1° Os recursos previsto no art. 129, parágrafo primeiro, da Lei 
Orgânica do Município, serão destinados exclusivamente para 
estágios não obrigatórios remunerados, bolsas, bolsas trabalho, 
auxílios financeiros, auxilio escolar e Bolsa de Estudos ou Ajuda de 
Custo a Atletas do Município, estas últimas previstas nas Leis nº 3.448, 
de 10 de setembro de 1997, e Lei nº 6.138, de 28 de agosto de 2012. 
Art.2° As bolsas, estágios e auxílios financeiros previstos no artigo 
anterior serão concedidos conforme seguintes critérios: 
a) Bolsa Trabalho: por intermédio de processo seletivo, com normas 
fixadas em edital; 
b) Auxílio financeiro, compreendendo bolsa carente e deficiente: 
critérios estabelecidos pela comissão criada pela Lei Complementar 
nº 033/04; 
c) Bolsa de Estudo ou Ajuda de Custo a Atletas do Município: por 
critérios estabelecidos pela Fundação Municipal de Esportes. 

 

Assim como a Lei Complementar Municipal nº33/2004: 

Art. 1° Os recursos previstos no art. 129, §§ 1° e 2°, da Lei Orgânica 
do Município de Criciúma, serão destinados para bolsas de estudos a 
alunos comprovadamente carentes e residentes há mais de dois anos 
no Município de Criciúma e às pessoas com deficiência, 
independentemente da situação de carência. (alterado pela Lei 
Complementar nº 091/12). 
§1º Os critérios de seleção para contemplação de bolsas de estudos 
serão definidos por comissão formada pelos seguintes representantes: 
(parágrafo único renumerado pela Lei Complementar nº 091/12). 
I – um representante da UABC; 
II – um representante do SISERP; 
III – um representante do Poder Executivo; 
IV – um representante da UNESC; 
V – um representante do DCE; 
VI – um representante do Poder Legislativo. 
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§2ºDo total das bolsas concedidas, 15% (quinze por cento) será 
destinado às pessoas com deficiência, de forma integral. 

 

Nessa toada, não se tem qualquer dúvida com relação a obrigação do ente 
municipal em destinar os valores necessários para o cumprimento da Lei Orgânica 
Municipal. 

Entretanto, conforme se tomou conhecimento através da representação 
protocolada pelo Diretório Acadêmico da Universidade do Extremo Sul Catarinense, 
confirmado pela resposta da instituição de ensino superior ao ofício encaminhado por 
este órgão, o Município de Criciúma, efetivamente, está deixando de repassar os 
valores necessários para o pagamento das bolsas concedidas aos estudantes. 

O documento encaminhado pela UNESC demonstra que, embora a 
ocorrência de situações pontuais durante o ano de 2016, tendo o Município deixado 
de repassar os valores nos meses de fevereiro e maio, a partir de setembro daquele 
ano encerrou de vez os repasses necessários para a manutenção das bolsas 
concedidas aos estudantes da referida instituição de ensino, e isso não se pode 
tolerar, sob pena de se causar sérios prejuízos aos bolsistas caso tais valores venham 
a ser repassados a eles pela instituição de ensino. 

Tamanho o descaso com que trata o assunto o poder público municipal, é 
que, instado por este órgão para se manifestar e, até mesmo explicar os motivos pelos 
quais havia deixado de repassar o montante necessário ao custeio das bolas, 
entendeu por bem nem mesmo oferecer resposta ao documento encaminhado. 

Curiosamente, ao analisar-se a Lei Municipal nº 6.778/2016 (em anexo), 
que dispõe sobre a elaboração da Lei Orçamentária de 2017, observa-se, em seu 
anexo II, código 1022, despesas de publicidade estimadas no valor de R$ 
4.050.000,00 (quatro milhões e cinquenta mil reais), as quais não se tem notícia de 
estarem em atraso pelo poder público municipal, muito pelo contrário. 

Ainda, conforme se verifica da cópia do Diário Oficial do dia 07.02.2017 (em 
anexo), foi contratada empresa de publicidade em um valor estimado de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) por dispensa de licitação, o que não deixa dúvida de 
que dinheiro para o repasse das bolsas estudantis existe. 

Ora, Excelência, tal situação torna bem evidente quais são interesses 
primordiais do Município de Criciúma, pois deixa em segundo plano o acesso à 
educação superior, garantido em sua própria “Lei Maior” para garantir o repasse 
normal das verbas destinadas à publicidade. 

Esse descaso não pode continuar! 

Portanto, entende-se terem sido cabalmente demonstrados a origem do 
direito discutido, qual seja, a instituição dos auxílios por parte da lei orgânica 
municipal, devidamente regulamentada e gerida, bem como o descumprimento desta 
obrigação, sem qualquer motivo, razão pela qual mostra-se urgente a atuação do 
Poder Judiciário para que seja determinado o restabelecimento dos repasses por 
parte do Município de Criciúma à Universidade do Extremo Sul Catarinense a fim de 
garantir a manutenção do acesso dos estudantes beneficiários das bolsas ao ensino 
superior. 
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De outro lado, muito embora até o momento não se tenha notícia de que a 
Universidade do Extremo Sul Catarinense esteja repassando aos estudantes as 
diferenças pelos valores não encaminhados pelo Município de Criciúma, necessário 
salientar que não cabe a eles ser transferido o ônus da cobrança de tais valores. 

Isso porque, a lei orgânica municipal é clara ao referir que o Município 
destinará diretamente às universidades que preencham os requisitos para receber os 
estudantes beneficiários das bolsas. 

Com isso, a relação existente é entre o Município de Criciúma e a 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, não se podendo incluir nela os estudantes 
e a eles repassar as pendências financeiras oriundas do executivo municipal. 

Ainda que não exista efetiva lesão a direito, a nossa Carta Magna autoriza 
o acionamento do Poder Judiciário visando evitar que essa lesão ocorra em situações 
devidamente justificadas. Essa é a disposição do seu artigo 5º, inciso XXXV: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 

 

No caso dos autos, embora o repasse aos estudantes dos valores devidos 
pela municipalidade não tenha ocorrido, não é de se excluir venha o mesmo a ocorrer 
em um futuro próximo, especialmente ao se constatar que a dívida do ente municipal 
com a instituição de ensino já chega ao valor de R$ 3.740.399,84 (três milhões, 
setecentos e quarenta mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro 
centavos). 

Assim, necessária a intervenção do Poder Judiciário, sendo determinado à 
Universidade do Extremo Sul Catarinense que se abstenha de repassar os valores 
devidos pelo Município aos estudantes beneficiários das bolsas como medida 
fundamental para o resguardo do direito à educação. 

 

DA TUTELA LIMINAR: 

Estabelece o artigo 12 da lei que regulamento a ação civil pública que 
poderá o magistrado conceder o mandado liminar, independente de justificação prévia 
da parte contrária. 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, 
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o 
conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, 
em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das 
turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do 
ato. 
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§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o 
trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida 
desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. 
 

Para tanto, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Código 
de Processo Civil: 

Art. 300.  A tutela de urgência será concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 
caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada 
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 
justificação prévia. 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

 

Dessa forma, para que seja concedida a antecipação dos efeitos do 
provimento final, imperiosa a demonstração a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

A probabilidade do direito foi exaustivamente atestada em face da 
legislação municipal que justifica a concessão das bolsas de estudo. Como referido, 
a Lei Orgânica do Município de Criciúma determinou em seu artigo 129 a destinação 
de verba às universidades de natureza fundacional, com fins filantrópicos e 
comunitária para o custeio de bolsas de estudo em percentual nunca inferior a 0,33% 
da população, sendo o repasse regulado através da Lei Complementar Municipal nº 
96/2013. 

Com isso, não há o que se discutir com relação ao dever do ente municipal 
de cumprir com a referida obrigação, instituída, aliás, em sua própria Lei Orgânica, 
razão pela qual resta demonstrado o direito visado. 

Igualmente, entende-se por verificado o segundo requisito para o 
deferimento da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano, eis que o corte do envio 
dos repasses mensais à instituição de ensino pode afetar o acesso ao ensino superior 
da população local, eis que cabe ao Município de Criciúma arcar com parcela dos 
custos estudantis daqueles que fazem jus ao recebimento da bolsa. 

O corte no repasse, assim, fatalmente poderá prejudicar os estudantes 
caso seja a eles repassado, ainda que indevidamente pela instituição de ensino, pois 
entende a Defensoria Pública que se trata de obrigação direta da municipalidade com 
a referida instituição, sem qualquer responsabilidade subsidiária por parte dos 
beneficiários. 

Isso porque, embora não se tenha notícia de repasse, como se observa do 
demonstrativo informado pela própria universidade, no ano de 2017 houve uma 
considerável diminuição do número de bolsas de estudo, podendo-se cogitar que 
sejam resultado da situação vivenciada nos autos. 
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Além do mais, não se pode pretender que os estudantes aguardem o 
resultado definitivo da presente demanda, uma vez que, como se sabe, geralmente 
estas podem durar mais de ano, o que, consequentemente, atrasaria o andamento e 
a conclusão do curso daqueles que auferem esse benefício. 

Sendo assim, por restarem demonstrados os requisitos para a concessão 
da tutela de urgência, requer a Defensoria Pública seja determinado ao Município de 
Criciúma que retome o repasse mensal dos valores correspondentes às bolsas de 
estudo, bem como a determinação de que a Universidade do Extremo Sul Catarinense 
se abstenha de repassar aos estudantes os valores devidos pelo ente municipal, 
ambos sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. 

 

DOS PEDIDOS: 

Pelo exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA requer: 

a) a concessão de liminar inaudita altera parte, para que seja 
determinada ao Município de Criciúma, por seu prefeito, que retome o repasse 
mensal dos valores destinados ao benefício previsto no artigo 129 da Lei Orgânica 
Municipal no prazo de 15 dias. Ainda, seja determinado à Fundação Educacional 
de Criciúma (Universidade do Extremo Sul Catarinense) que se abstenha de 
repassar os valores devidos pela municipalidade diretamente aos estudantes 
abrangidos pelo benefício objeto da presente ou de impedir a matrícula destes no 
respectivo semestre, desde que preencham todos os requisitos para tanto, ambos 
sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; 

b) com a concessão da liminar, a obrigação da parte ré em veicular nos 
meios de comunicação social mais expressivos da comunidade local a informação de 
que os serviços foram retomados; 

c) a citação dos réus, na pessoa dos seus representantes legais, para, 
querendo, contestarem o pedido, sob pena dos efeitos da revelia; 

 d) a oitiva do representante do Ministério Público que oficia perante esse 
juízo, por envolver interesse público primário;  

e) ao final, a procedência dos pedidos expostos na presente, determinando-
se que o Município de Criciúma, por seu prefeito, que retome o repasse mensal 
dos valores destinados ao benefício previsto no artigo 129 da Lei Orgânica Municipal. 
Ainda, determinando-se à Fundação Educacional de Criciúma (Universidade do 
Extremo Sul Catarinense) que se abstenha de repassar os valores devidos pela 
municipalidade diretamente aos estudantes abrangidos pelo benefício objeto da 
presente ou de impedir a matrícula destes no respectivo semestre, desde que 
preencham todos os requisitos para tanto; 

f) a condenação dos réus em honorários sucumbenciais fixados em favor 
do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

g) a isenção de custas e despesas judiciais. 

Protesta-se provar o alegado por todos os meios em direito admitido. 
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Por derradeiro, o Defensor Público signatário declara autênticas as cópias 
reprográficas das peças que instruem a presente. 

Dá-se à causa o valor de R$ 6.412.114,08 (seis milhões, quatrocentos e 
doze mil, cento e quatorze reais e oito centavos). 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.  

Criciúma, 23 de março de 2017. 

 

 

 

FERNANDO MORSCH 

Defensor Público 

 

 

SERGIO DANTAS CHAMOUN 

Defensor Público 

 

 


