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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, 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. 

Instruído o procedimento administrativo e 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, ajuizou-se ação 
civil pública que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Criciúma 
sob o nº 0302715-43.2017.8.24.0020. 

O Município de Criciúma, intimado para prestar informações no processo 
supra, alegou a existência de vício de iniciativa na lei que regulamentava a questão e 
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que, por isso, entendia não haver qualquer irregularidade ao não repassar as verbas 
necessárias para as bolsas de estudo. 

Todavia, no dia 03 de abril de 2017, o Município de Criciúma, contrariando 
a sua própria alegação inicial, editou o Decreto nº 667/17, abrindo as inscrições para 
as bolsas de estudos definidas no artigo 129 da Lei Orgânica Municipal. 

Entretanto, limitou indevidamente o alcance de tal benefício ao restringir a 
quantidade de bolsas oferecidas em até 280 beneficiários e os cursos de graduação 
oferecidos. 

Dessa forma, entendeu necessária a Defensoria Pública, até mesmo por 
tratar de questão diversa daquela contida no processo acima, o ajuizamento de nova 
demanda coletiva em face da municipalidade. 

 

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.  
§ 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 

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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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; 

 

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 
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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, 
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 no processo de nº 0302715-43.2017.8.24.0020 foi fixado 
o valor da causa em R$ 6.412.114,08 (seis milhões, quatrocentos e doze mil, cento e 
quatorze reais e oito centavos), levando-se em conta o valor mensal médio dos 
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repasses devidos pela municipalidade, cerca de R$ 534.342,84 (quinhentos e trinta e 
quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) e aplicada a 
regra 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. 

 

Todavia, no aludido processo havia o inadimplemento total dos repasses, 
ao passo que no presente se questiona o oferecimento de bolsas em menor 
quantidade do que o previsto na legislação municipal. 

Assim, utiliza-se como critério para fixação do valor da ação 
proporcionalmente à diferença de 410 bolsas oferecidas a menor no Decreto nº 
667/17. 

Sendo assim, chega-se ao valor da causa no patamar de R$ 3.810.096,77 
(três milhões, oitocentos e dez mil e noventa e seis reais e setenta e sete centavos). 

 

DO DIREITO: 

Dos limites ao poder regulamentar. 

Excelência, estabelece a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 129, que o 
Município destinará semestralmente determinada quantia para bolsas de estudo em 
universidade de natureza jurídica fundacional, com fins filantrópicos e comunitária, 
conforme dispositivo que segue: 

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 
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. 
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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. 1º Os recursos previstos no art. 129, §§ 1° e 2°, da Lei Orgânica 
Municipal, serão destinados para bolsas de estudo a alunos 
comprovadamente carentes, residentes há mais de cinco anos no 
Município de Criciúma, e às pessoas com deficiência, 
independentemente da situação de carência. 
§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. 
§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 a quantidade mínima de bolsas 
determinadas na Lei Orgânica Municipal. 

Todavia, ajuizada a ação civil pública que tramita sob o nº 0302715-
43.2017.8.24.0020 e coincidentemente após o pedido de informações solicitado pelo 
juízo, a municipalidade resolveu editar o Decreto nº 667/17 que, em seu artigo 1º, 
restringe indevidamente o acesso ao ensino superior, limitando a quantidade de 
bolsas e os cursos oferecidos. 

Art. 1º - Fica aprovado o regulamento que estabelece critérios para 
inscrição e seleção de estudantes do Ensino Superior candidatos às 
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bolsas de estudos destinadas às pessoas comprovadamente carentes 
e/ou pessoas com deficiência, conforme segue:  
I – DAS BOLSAS DE ESTUDO:  
1.1 Serão concedidas até 280 (duzentos e oitenta) bolsas de 
estudo aos acadêmicos da FUCRI/UNESC - UNIVERSIDADE DO 
EXTREMO SUL CATARINENSE, selecionados nos termos deste 
presente regulamento.  
1.2 Os acadêmicos poderão ser beneficiados com bolsas de estudo 
nas modalidades financeiramente carentes e/ou às pessoas com 
deficiência.  
1.3 A bolsa concedida aos acadêmicos com deficiência será mensal 
de 100% e ao acadêmicos financeiramente carentes será mensal de 
50% do valor da mensalidade.  
1.4 O critério de seleção dos alunos economicamente carentes, será 
classificatório, respeitando o disposto no caput do art. 129 da Lei 
Orgânica do Município (Emenda da Lei Orgânica Municipal nº 
023/2015).  
1.5 As bolsas contempladas neste artigo serão preferencialmente 
ocupadas conforme previsto no Anexo XIX do presente Decreto.  
1.6 Havendo sobra de bolsas, estas serão distribuídas entre os 
candidatos selecionados remanescentes, observando o Índice de 
Carência, com o ordem de preferência exatas, humanas e 
licenciaturas. (grifei) 

 

Conforme se observa do trecho em destaque, foram concedidas somente 
280 bolsas de estudo, quando o determinado no artigo 129, §1º, da Lei Orgânica 
Municipal é que o quantitativo nunca deve ser inferior a 0,33% da população estimada 
no Município pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Em consulta ao sítio do referido instituto (em anexo), verifica-se que a 
cidade de Criciúma tem população estimada para o ano de 2006 em 209.153 
(duzentos e nove mil, cento e cinquenta e três pessoas).  

Assim, utilizando o valor informado da população estimada aplicado ao 
percentual mínimo de bolsas previsto na lei orgânica, chega-se ao número mínimo de 
690 bolsas de estudo, concluindo-se, dessa forma, que a municipalidade ofereceu 
menos do que a metade da quantidade de bolsas de estudo determinadas na 
legislação própria. 

De outro lado, houve limitação também com relação aos cursos que serão 
beneficiados com estudantes bolsistas, na medida em que o anexo XIX, 
indevidamente, elenca alguns cursos universitários, mas, deixa diversos outros de fora 
do benefício, como por exemplo, medicina, odontologia, dentre outros. 

Todavia, conforme se observa da legislação que regula o assunto, seja da 
análise da lei orgânica municipal como das leis complementares acima informadas 
que regulam o benefício, não há qualquer limitação aos cursos que poderão receber 
os alunos bolsistas, motivo pela qual entende-se como indevida tal restrição. 

Vale salientar, ademais, que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, 
sendo regido por uma série de princípios, sendo para o caso imperioso destacar o da 
Isonomia, previsto expressamente em nossa Constituição Federal: 
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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: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição;  

 

Aduz o referido enunciado, em seu aspecto formal, que todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, enquanto em seu aspecto 
substancial determina que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os 
desiguais na medida da sua desigualdade. 

Do decreto ora questionado, não se observa qualquer justificativa da 
municipalidade para a restrição dos cursos oferecidos em clara ofensa ao enunciado 
exposto acima. 

Ademais, cumpre observar que não se trata tal limitação, seja na 
quantidade de vagas ou nos cursos oferecidos, de devido exercício do Poder 
Regulamentar (Normativo) do ente municipal. 

Isso porque, tal poder é conferido ao administrador, em regre chefe do 
Poder Executivo, para que edite atos complementares à lei, permitindo a sua fiel 
execução. 

Nesse sentido, é a lição de Fernanda Marinela (Direito Administrativo – 
8.ed. – Niteroi: Impetus, 2014, p.222): 

“Para resumir, pode-se distinguir um ato legislativo de um regulamento 
mediante alguns aspectos como a origem, o processo de elaboração, 
a posição de supremacia da lei em face do regulamento, o que o 
impede de contrariá-la, e o fato de que só a lei inova, em caráter 
inicial, a ordem jurídica, representando uma fonte primária do Direito, 
enquanto o regulamento não a altera, ficando como fonte 
secundária e inferior. ” (grifei) 

 

Nessa toada, resta claro que o poder de regulamentar, consubstanciado no 
caso pelo Decreto nº 667/17 não pode, jamais, contrariar a lei objeto de 
regulamentação, inclusive restringir a sua aplicação, justamente por ser ele de 
natureza secundária e inferior. 

Como visto acima, o prefeito municipal indevidamente restringiu o acesso 
à educação daqueles estudantes que se enquadram nas condições estabelecidas 
para a concessão das bolsas de estudo referidas, pois, ao limitar a quantidade de 
bolsas de estudos oferecidas, bem como os cursos a que seriam destinados, 
indevidamente infringiu a disposição da lei orgânica municipal. 

Vale ressaltar, por fim, que basta analisar o disposto no Decreto nº 1533/16 
e respectivo edital (ambos em anexo), para se constatar que jamais foi realizada 
restrição pela municipalidade quanto aos cursos oferecidos ou ao número de bolsas, 
estando este estabelecido pela lei orgânica municipal, bastando ao interessado 
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unicamente estar matriculado em QUALQUER um dos cursos de ensino superior da 
UNESC (item 2.1, alínea “c”). 

Pelos motivos expostos, requer a Defensoria Pública seja declarada a 
invalidade do Decreto nº 667/17, determinando-se que o Município de Criciúma, por 
seu representante legal, edite novo ato sem restringir os cursos de terceiro grau 
oferecidos e concedendo, no mínimo, 690 bolsas de estudo. 

 

Da vedação do retrocesso social. 

Caso Vossa Excelência considere como possível ao chefe do poder 
executivo municipal, no exercício do poder regulamentar e através de decreto, 
restringir o alcance da norma municipal, forçoso concluir que tal situação também 
encontra impedimento na chamada “vedação do retrocesso social”. 

Sustenta-se que a vedação do retrocesso social, também denominada de 
efeito cliquet, determina um impedimento de o legislador reduzir o grau de 
concretização das normas definidoras dos direitos sociais, mormente quando não há 
qualquer justificativa para tanto. 

Essa é a lição de Pedro Lenza (Direito Constitucional Esquematizado, 13. 
Ed. - Saraiva,  p.766): 

“...dentro desse contexto, deve ser observado o princípio da vedação 
ao retrocesso, isso quer dizer, uma vez concretizado o direito, ele não 
poderia ser diminuído ou esvaziado, consagrando aquilo que a 
doutrina francesa chamou de effet cliquet. ”  

 

Igualmente, anotou Canotilho (J.J.G. Canotilho, Direito Constitucional, 6. 
Ed., p. 468): 

“O princípio da democracia económica e social aponta para a proibição 
de retrocesso social. A idéia aqui expressa também tem sido 
designada como proibição de contra-revolução social ou da evolução 
reacionária. Com isto quer dizer-se que os direitos sociais e 
económicos (ex: direito dos trabalhadores, direito à assistência, 
direito à educação), uma vez alcançados ou conquistados, passam 
a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito 

subjectivo”. (grifei) 

 

Sobre a disposição do direito à educação como direito social, o artigo 6º da 
Constituição Federal não deixa dúvida: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (grifei) 

 

Nesse passo, por estar o direito à educação inserido no rol de direitos 
sociais e por estarem estes amparados pela vedação do retrocesso social, não se 
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pode tolerar qualquer intromissão do legislador no sentido de realizar redução em seu 
alcance. 

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR 
PREPARATÓRIA. GESTANTES NA CONDIÇÃO DE ALTO RISCO. 
AUSÊNCIA DE HOSPITAL DE REFERÊNCIA COM ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO PARA OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DAS 25ª 
E 26 SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
DEFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO 
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 
MANTIDA.   "AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO ATENDIMENTO DE 
GESTANTES EM MATERNIDADES ESTADUAIS. DEVER ESTATAL 
DE ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL RESULTANTE DE NORMA 
CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 
QUE SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, INCLUSIVE AOS ESTADOS-
MEMBROS. CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE 
DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO-
MEMBRO. DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR 
INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819). COMPORTAMENTO QUE 
TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA 
REPÚBLICA (RTJ 185/794-796). A QUESTÃO DA RESERVA DO 
POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, 
SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER 
COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO 
EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197). O PAPEL DO PODER 
JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO 
PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA 
PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: 
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O 
INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE 
PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO ESTADO. 
A TEORIA DA "RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES" (OU DA 
"LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES"). CARÁTER COGENTE E 
VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE 
DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM 
DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CF, ART. 227). A 
COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO 
NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM 
COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE 
QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO 
DIREITO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA 
OMISSÃO DO ESTADO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL 
QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE 
CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, 
VEDAÇÃO DA PROIBIÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE 
EXCESSO). DOUTRINA. PRECEDENTES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA (RTJ 174/687 - RTJ 175/1212-1213 - RTJ 199/1219-
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1220)" (RE 581352/AM, rel. Min. Celso de Mello, j. 24-9-2013).   
ASTREINTE. IMPUGNAÇÃO. VALOR. REJEIÇÃO.   Considerando a 
magnitude dos valores em jogo, a própria sobrevivência das gestantes 
em situação de risco e de seus filhos ainda por nascer, é manifesto 
que o valor da multa diária estatuído no juízo singular, R$ 500,00 
(quinhentos reais), incidente na hipótese de o Estado não lhes 
assegurar atendimento adequado, é mais do que razoável e 
proporcional. Ao contrário, é até mesmo módica.   TUTELA DE 
URGÊNCIA. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO. REJEIÇÃO.   
Considerando que a liminar foi deferida no ano de 2012, e que, ao que 
consta, o Estado já disponibilizou os meios necessários para 
atendimento das gestantes, não há que se alterar o prazo para o seu 
cumprimento, imediato. E não poderia ser diferente, pois se trata 
apenas de permitir a internação de quem se encontre naquela 
condição em nosocômio adequado e com a estrutura necessária para 
lhe prestar regular atendimento. (TJSC, Apelação Cível n. 
2014.022401-2, de São Bento do Sul, rel. Des. Vanderlei Romer, j. 11-
08-2015). 

 

Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 
12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL 
RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, 
NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO 
INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – 
DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA 
ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE 
TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA 
REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO 
POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, 
SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER 
COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO 
EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER 
JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO 
PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA 
PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: 
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O 
INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE 
PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER 
PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA 
“LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E 
VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE 
DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM 
DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA 
ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS 
“ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES 
INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL 
FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E 
TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO 
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JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL 
DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: 
ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA 
PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS 
PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, 
VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE 
EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-
1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE 
INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 
745745 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 
julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 
18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014 - grifei)  

 

Assim, se já não é permitido ao legislador efetuar redução nos direitos 
sociais alcançados pela sociedade em determinada época, com mais razão ainda não 
se pode permitir que o chefe do poder executivo, mediante ato discricionário e que 
não observa qualquer participação popular, direta ou indiretamente, proceder tal 
decote. 

Portanto, ainda que Vossa Excelência entenda pela possibilidade de o 
poder executivo limitar a aplicação da lei municipal no exercício do poder 
regulamentar, tal situação encontra impedimento na vedação do retrocesso social, 
motivo pelo qual requer a Defensoria Pública seja declarada a nulidade do Decreto nº 
667/17, determinando-se que o Município de Criciúma, por seu representante legal, 
edite novo ato sem restringir os cursos de terceiro grau oferecidos e concedendo, no 
mínimo, 690 bolsas de estudo. 

 

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. 
§ 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. 
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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. 

Como exposto alhures, o percentual previsto na lei orgânica municipal não 
deixa margem a interpretações, sendo claro ao prever que serão concedidas, NO 
MÍNIMO, quantidade de bolsas de estudo no percentual de 0,33% da população 
estimada. 

Dessa forma, calculando-se o aludido percentual com a população 
estimada do Município de Criciúma para o ano de 2016, chegou-se ao número mínimo 
de 690 bolsas a serem concedidas, mais do que o dobro, portanto, daquele 
equivocadamente ofertado pela municipalidade. 

O mesmo ocorre com a limitação dos cursos oferecidos, pois, como 
demonstrado anteriormente, não há qualquer limitação na lei que instituiu o benefício, 
não sendo lícito, portanto, qualquer restrição por parte da municipalidade, até mesmo 
por não ter qualquer parâmetro razoável, de modo a ofender frontalmente o princípio 
da isonomia. 

Com isso, não há o que se discutir com relação ao dever do ente municipal 
de cumprir com a referida obrigação sem realizar qualquer restrição quanto ao número 
de bolsas concedidas e aos cursos beneficiados, estando tal previsão 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, permanecendo 
em vigor o Decreto nº 667/17 durante todo o trâmite processual, certamente centenas 
de estudantes serão prejudicados em seu ano letivo. 
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Isso porque, foram oferecidas 280 bolsas de estudo quando número 
mínimo exigido seria de 690 beneficiários. Logo, não sendo deferida a tutela 
antecipada, 410 estudantes provavelmente não poderão continuar os seus estudos 
no ano de 2017, pois, certamente não teriam condições de arcar com os custos 
integrais das mensalidades. 

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 tanto, requer 
a Defensoria Pública a antecipação dos efeitos da tutela definitiva para o fim de 
declarar a nulidade do Decreto nº 667/17 e determinar que o Município de Criciúma, 
por seu representante legal, edite novo ato normativo, sem restringir os cursos de 
terceiro grau oferecidos e concedendo, no mínimo, 690 bolsas de estudo. 

 

DOS PEDIDOS: 

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

a) a concessão de liminar inaudita altera parte, para que seja declarada 
a nulidade do Decreto nº 667/17, determinando-se ao Município de Criciúma, através 
do seu representante legal, a edição de novo ato normativo, sem restringir os cursos 
de terceiro grau oferecidos e concedendo, no mínimo, 690 bolsas de estudo, sob pena 
de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência. Subsidiariamente, que seja 
ampliado pelo juízo o benefício previsto no Decreto nº 667/17 para, no mínimo, 690 
estudantes, sem restrição de curso; 

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 do réu, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, 
contestar 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, sendo 
declarada a nulidade do Decreto nº 667/17 e determinando-se ao Município de 
Criciúma, através do seu representante legal, a edição de novo ato normativo, sem 
restringir os cursos de terceiro grau oferecidos e concedendo, no mínimo, 690 bolsas 
de estudo, conforme fundamentação supra. Subsidiariamente, que seja ampliado pelo 
juízo o benefício previsto no Decreto nº 667/17 para, no mínimo, 690 estudantes, sem 
restrição de curso; 

f) a condenação do réu 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. 
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Protesta-se provar o alegado por todos os meios em direito admitido. 

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$ 3.810.096,77 (três milhões, oitocentos e dez 
mil e noventa e seis reais e setenta e sete centavos). 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento.  

Criciúma, 05 de abril de 2017. 

 

 

 

FERNANDO MORSCH 

Defensor Público 

 

 

 


