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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO 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 II, 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 de MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, pessoa jurídica de direito público 
interno, representada pelo Sr. Prefeito Clésio Salvaro, instalado no Paço Municipal de 
Criciúma, sito à Rua Domênico Sônego, nº 542, Santa Barbara, Criciúma - SC, CEP 
88804-050, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:  

 

RELATÓRIO: 

A Defensoria Pública, instituição essencial à justiça, tem por fundamento 
constitucional a promoção da assistência jurídica integral aos necessitados, na forma 
da lei. 

Nessa toada, tomou-se conhecimento da publicação do Decreto SG 
nº715/2020 do Município de Criciúma dispondo sobre o transporte coletivo local e 
estabelecendo, dentre outras medidas, a vedação de acesso aos passageiros com 
idade igual ou superior a 65 anos em seu artigo 3º, inciso XIII: 

Art. 3º No retorno de suas atividades, deverão ser adotados os 
seguintes cuidados, pelas empresas prestadoras dos serviços, sem 
prejuízo daqueles previstos no art. 3º da Portaria SIE nº 321/2020, de 
03/06/2020:  
XIII – durante o período de restrição, não será permitido o ingresso de 
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos em veículos destinados 
ao transporte coletivo de passageiros. 
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Dessa forma, diante da inconstitucionalidade da medida adotada e da 
necessidade da adoção de providências imediatas, uma vez que o decreto entrará em 
vigor no dia 08.06.2020, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente. 

 

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 
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); 

 

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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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 bastassem 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 referido o Tribunal 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)  
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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)  

 

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”. 

Assim, considerando a presença de pessoas em condição de 
hipossuficiência e vulnerabilidade (idosos) entre os afetados pela conduta da 
demandada, não resta qualquer dúvida quanto a legitimidade da Defensoria Pública 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

Do ato impugnado. 

O Decreto Municipal nº 715/2020 retrata hipótese de decreto autônomo, 
nos termos do artigo 84, inciso VI, da Constituição Federal, aplicando-se à esfera 
municipal pelo princípio da simetria. 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos;           
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 

 

Sendo assim, conforme mencionado no próprio ato questionado, é dever 
do Município regulamentar os assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I, da CF) 
e zelar pela saúde pública (artigo 23, inciso II, da CF). 
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Do direito de acesso ao serviço de transporte coletivo municipal. 

Estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XV, que é livre 
a circulação em território nacional em tempo de paz. 

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: 

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 
podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer 
ou dele sair com seus bens; 

 

Nessa toada, já observa-se ser indevida qualquer restrição ao direito de 
livre locomoção da população em tempos de paz. Assim, muito embora a situação 
excepcional vivenciada em razão da pandemia de coronavírus, não se pode permitir 
tamanha ofensa à população com idade superior a 65 anos. 

Vale ressaltar, igualmente, que o citado dispositivo legal acima colacionado 
é demonstrativo do chamado princípio da isonomia, que estabelece, em síntese, a 
impossibilidade de tratamento desigual, não sendo admitida distinção de qualquer 
natureza. 

Não bastasse isso, o decreto municipal ofende frontalmente parcela da 
população especialmente protegida pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se 
observa do disposto no artigo 230 da Constituição Federal: 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida. 
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. 
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 
gratuidade dos transportes coletivos urbanos. (grifei) 

 

Percebe-se, portanto, que é dever do Estado amparar as pessoas idosas 
e, dentre outros, garantir a sua participação na comunidade. 

Nesse tocante, já é possível perceber que a vedação de acesso ao 
transporte público municipal representa evidente violação ao claro dispositivo legal na 
medida pretende-se impedir a circulação de pessoas idosas neste município. 

Ademais, chama-se a atenção que, a mesma parcela da população 
impedida de acesso ao transporte público municipal (maiores de 65 anos) é aquela 
em que a Lei Maior determina o ACESSO GRATUITO integral ao serviço de 
transporte coletivo urbano. 

Ou seja, a um só tempo o Município de Criciúma ofende tanto o direito de 
livre locomoção da população como a direta ordem do legislador constituinte, qual 
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seja, de que DEVE SER GARANTIDO ACESSO INTEGRAL E GRATUITO AOS 
MAIORES DE 65 ANOS NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. 

Ainda, seguindo a orientação constitucional, no ano de 2003 foi promulgado 
o Estatuto do Idoso que, no tocante ao tema objeto da presente, assim dispõe em seu 
artigo 39: 

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares. 
§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente 
qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. 
§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão 
reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, 
devidamente identificados com a placa de reservado 
preferencialmente para idosos. 
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 
(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação 
local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos 
meios de transporte previstos no caput deste artigo. 

 

Assim, além de repetir o mandamento constitucional, informa o referido 
dispositivo legal que para ter acesso gratuito ao transporte coletivo basta ao maior de 
65 anos a apresentação de documento pessoal que comprove a sua idade, sendo 
este o único requisito. 

Dessa forma, não há qualquer discussão quanto ao direito de acesso das 
pessoas maiores de 65 anos, não podendo ser indevidamente violado por ato 
administrativo municipal ante a sua flagrante inconstitucionalidade. 

De outra banda, o decreto ora questionado também é violador do princípio 
da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que sem qualquer fundamentação 
idônea, restringiu o acesso ao transporte público da população idosa. 

Não se desconhece o fato de que a população de idade mais avançada, 
segundo entendimento dominante na comunidade científica, está mais suscetível ao 
agravamento das consequências de eventual contaminação pelo coronavírus.  

Entretanto, tal constatação e tomada de cuidado devem ser tomadas pelos 
próprios interessados (maiores de 65 anos) que, no exercício do seu livre arbítrio e 
autonomia privada, devem analisar todas as vantagens e desvantagens de utilizar o 
transporte coletivo urbano nesta época, mas NUNCA serem impedidos por ato 
abusivo de acesso ao serviço por quem assim necessite. 

Não se pode esquecer, inclusive, que uma parcela da população afetada 
pode necessitar do transporte público para as mais diversas das atividades do 
cotidiano, ainda mais em se considerando o retorno gradual das atividades 
econômicas. 

Sobre situação similar, é o entendimento da jurisprudência: 

Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Decreto que limitou a 
presença de idosos maiores de 60 anos nos transportes coletivos 
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municipais a determinados horários e condicionantes 
(necessidade/urgência) – Restrição ao direito de ir e vir das 
pessoas idosas – Medida que se demonstra desproporcional 
frente ao atual e notório estado de coisas, não havendo até o 
momento qualquer determinação que imponha isolamento 
compulsório de pessoas potencialmente sadias – Respeito à 
autonomia privada que, por ora, deve ser mantido – Retirada de 
direitos básicos que fere a dignidade da pessoa humana – 
Decisão reformada – Agravo provido. (TJSP;  Agravo de Instrumento 
2062129-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 
3ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1ª Vara da 
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 
28/04/2020 - grifei) 

 

Veja-se que até mesmo a restrição de horário de acesso ao transporte 
coletivo por entes municipais foi suspensa pelo Poder Judiciário, conforme se observa 
nas seguintes reportagens: 

- https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/justi%C3%A7a-suspende-
decreto-da-pbh-que-impedia-gratuidade-em-%C3%B4nibus-para-idosos-durante-
pandemia-1.784305; 

- http://www.defensoria.rs.def.br/defensoria-publica-garante-
restabelecimento-de-passe-livre-de-idosos-nos-onibus-de-rio-grande-em-todos-os-
horarios; 

 

Sendo assim, restou demonstrado que o artigo 3º, inciso XIII, do Decreto 
Municipal nº 715/2020 padece de inconstitucionalidade evidente, sendo medida de 
justiça o seu reconhecimento pelo Poder Judiciário. 

 

TUTELA DE URGÊNCIA: 

Estabelece o artigo 12 da lei que regulamenta 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. 
 

https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/justi%C3%A7a-suspende-decreto-da-pbh-que-impedia-gratuidade-em-%C3%B4nibus-para-idosos-durante-pandemia-1.784305
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/justi%C3%A7a-suspende-decreto-da-pbh-que-impedia-gratuidade-em-%C3%B4nibus-para-idosos-durante-pandemia-1.784305
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/justi%C3%A7a-suspende-decreto-da-pbh-que-impedia-gratuidade-em-%C3%B4nibus-para-idosos-durante-pandemia-1.784305
http://www.defensoria.rs.def.br/defensoria-publica-garante-restabelecimento-de-passe-livre-de-idosos-nos-onibus-de-rio-grande-em-todos-os-horarios
http://www.defensoria.rs.def.br/defensoria-publica-garante-restabelecimento-de-passe-livre-de-idosos-nos-onibus-de-rio-grande-em-todos-os-horarios
http://www.defensoria.rs.def.br/defensoria-publica-garante-restabelecimento-de-passe-livre-de-idosos-nos-onibus-de-rio-grande-em-todos-os-horarios
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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 é comprovada pelos citados dispositivos acima 
referidos demonstrando, sem qualquer dúvida, o direito de utilização do serviço de 
transporte coletivo urbano e, por consequência, a ofensa a clara disposição 
constitucional e legal por parte do ente municipal. 

Ademais, conforme salientado, o ato questionado representa, da mesma 
forma, violação a autonomia privada e ao livre arbítrio da população afetada, qual seja, 
das pessoas maiores de 65 anos. 

Assim, não há o que se discutir sobre o direito da população afetada. 

O perigo de dano, de outra banda, é justificado pelo fato de que, a partir de 
08.06.2020 (daqui dois dias) estarão as pessoas maiores de sessenta e cinco anos 
indevidamente impedidas de acesso ao transporte público por ato do Poder Público. 

Ademais, por estar ocorrendo um retorno gradual das atividades 
econômicas e sociais, o ato municipal poderá prejudicar aqueles que dependam do 
serviço para locomoção quando, quem deve decidir se utiliza ou não o serviço é o seu 
maior interessado, ou seja, as pessoas com idade superior a sessenta e cinco anos. 

Ainda, a permissão de acesso de tal parcela da população não representa 
qualquer risco aos demais. 

Excelência, é inadmissível que se admita a manutenção da restrição de 
acesso ao serviço público até o final do processo, sob pena, até mesmo, de ineficácia 
total da presente demanda. 

Sendo assim, por restarem demonstrados os requisitos para tanto, requer 
a parte autora o deferimento da tutela de urgência para determinar a imediata 
suspensão dos efeitos do inciso XIII do artigo 3º do Decreto Municipal nº 715/2020, 
permitindo o acesso de pessoas com idade superior a 65 anos ao transporte coletivo 
urbano. 
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DISPOSITIVO: 

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

a) o recebimento da presente e a concessão de liminar inaudita altera 
parte, determinando-se, sob pena de multa a ser fixada por Vossa Excelência, 
que: 

- a imediata suspensão dos efeitos do inciso XIII do artigo 3º do 
Decreto Municipal nº 715/2020; 

- a publicação da presente decisão em jornais de grande circulação, 
nas emissoras de televisão local e nas mídias sociais do ente municipal; 

b) com a concessão da liminar, a obrigação da parte ré em veicular nos 
jornais locais de maior circulação a informação de que estão cumprindo as 
providências determinadas na alínea “a”; 

c) a citação do réu, na pessoa do seu representante legal, para, querendo, 
contestar o pedido, sob pena de revelia; 

d) a oitiva do representante do Ministério Público que oficia perante esse 
juízo;  

e) ao final, a procedência dos pedidos expostos para: 

- confirmar os efeitos da tutela de urgência requerida no pedido de alínea 
“a”; 

- reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso XIII do artigo 3º do 
Decreto Municipal nº 715/2020, conforme fundamentação supra. Subsidiariamente, o 
reconhecimento da ilegalidade do aludido inciso; 

f) a condenação do réu ao pagamento de 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, 
especialmente, a documental. 

Por derradeiro, o Defensor Público signatário declara autênticas as cópias 
reprográficas das peças que instruem a presente. 

Atribui à causa o valor provisório de R$ 1.000,00. 

Criciúma, 06 de junho de 2020. 

 

 

FERNANDO MORSCH 

Defensor Público 


