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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/SC 

 

URGENTE  

DIREITOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de 

suas atribuições constitucionais (art. 134 da Constituição Federal) e legais (Lei 

Complementar nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 575/2012), e com base no art. 

1º, IV da Lei n. 7.347/85, vem ajuizar a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 82.892.282/0001-43, com sede na 

Rua Tenente Silveira, nº 60, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010-300, por pelos motivos 

de fato e de direito que serão expostos a seguir. 

 

1. DO OBJETO DA AÇÃO 

 

A presente Ação Civil Pública tem por objeto garantir o direito à vida e à saúde 

da população em situação de rua no Município de Florianópolis, notadamente por meio 

do restabelecimento do benefício eventual denominado “Benefício Transporte I”, 

previsto na Lei Municipal nº 10.444, de 18 de Outubro de 2018, o qual se constitui na 

“concessão de passagens intermunicipais e interestaduais para pessoas em situação de 

rua e/ou indivíduos e famílias residentes no município de Florianópolis que pretendam 

regressar à sua cidade de origem ou cidade onde residam seus familiares” (art. 11).  

Aportou ao conhecimento da Defensoria Pública que o Município de Florianópolis 

teria suspendido o fornecimento de passagens para pessoas em situação de rua que 

manifestem o interesse em retornar à sua cidade de origem. 

Considerando a função institucional da Defensoria Pública em zelar pela defesa 

dos interesses individuais e coletivos de grupos sociais vulneráveis que mereçam 

proteção especial do Estado (art. 134 da CF e art. 4º, X, da LC n. 80/94), instaurou-se 

procedimento administrativo para apurar os fatos narrados (Notícias de Fato nº 09/2022). 
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Inicialmente, em apenas uma semana, a Defensoria Pública realizou 05 (cinco) 

atendimentos distintos a pessoas em situação de rua que tiveram negado o oferecimento 

de passagem pelo Município de Florianópolis, conforme se verifica nos Termos de 

Atendimentos (anexos). 

Nas 05 (cinco) situações, verifica-se que a disponibilização do benefício de 

transporte I se fazia urgente diante de uma situação de vulnerabilidade temporária 

caracterizada  pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, o 

que garantiria o fornecimento do auxílio nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n. 10.444.  

No primeiro atendimento, realizado no dia 10/03/2022, a concessão do benefício 

estava sendo pleiteada por pessoa em situação de rua que necessita regressar a sua 

cidade de origem, a fim de obter ajuda de familiares para tratamento de saúde. No 

entanto, o benefício foi negado e, até o presente momento, não se obteve notícia de 

solução do caso.   

No segundo atendimento, realizado em 29/03/2022, a concessão do benefício 

estava sendo pleiteada por pessoa em situação de rua que necessitava regressar a sua 

cidade de origem devido à situação de risco vivenciada por sua esposa e a filha menor 

de idade que estavam desamparadas com risco de serem despejadas. O benefício foi 

negado e a solução encontrada para promover o retorno do cidadão se deu sem o auxílio 

do Município réu.   

No terceiro atendimento, realizado em 30/03/2022, o assistido relatou que veio a 

Florianópolis em busca de emprego, porém não obteve êxito. Além disso, informou que 

foi vítima de roubo durante a viagem, o que ocasionou a situação de rua. Nesse contexto, 

o assistido solicitou a concessão do benefício, a fim de retornar a sua cidade de origem 

para obter ajuda de familiares e, consequentemente, superar a situação de rua. Contudo, 

o pedido foi negado pelo Município e, até o presente momento, permanece sem solução. 

No quarto atendimento, realizado em 13/04/2022, nota-se que a concessão de 

benefício estava sendo pleiteada por pessoa em situação de rua que necessita regressar 

a sua cidade de origem por ter sido vítima de homofobia no interior da Passarela da 

Cidadania. É digno de nota, ainda, que o assistido em questão se encontra com estado 

de saúde extremamente debilitado, em razão de ter sido diagnosticado com HIV, o que 
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reforça a urgência da concessão do benefício, notadamente se considerado que a 

situação de rua aumenta as chances de complicações da doença1.  

No quinto atendimento, realizado no dia 13/04/2022, observa-se que a 

concessão do benefício estava sendo pleiteada por pessoa em situação de rua com idade 

avançada (54 anos), a qual necessita regressar a sua cidade de origem, a fim de obter 

ajuda financeira de familiares. Todavia, o benefício foi negado e permanece sem solução. 

Ainda, o Município de São José/SC, por meio de sua Secretaria de Assistência 

Social, encaminhou o Ofício 0317/2022/SAS à Defensoria Pública em 01 de abril de 2022 

(anexo), informando acerca do aumento significativo da procura por passagens naquele 

município de pessoas em situação de rua que estariam tendo negado o benefício na 

Capital do Estado e que estariam sendo orientadas a buscar atendimento no Centro Pop 

de São José; segundo informações prestadas por meio do documento oficial em anexo, 

o serviço de Resgate Social, promovido pelo Município de Florianópolis, realizaria o 

transporte de pessoas em situação de rua até os limites do Município de São José, 

deixando-os próximo ao equipamento do Centro Pop e casas de acolhimento à 

população de rua, para que solicitem o benefício no município vizinho.  

Em resposta à Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

por meio do Ofício n. 448/SEMAS/GAB/2022 informou que o atual contrato para 

aquisição de passagens teria vigência até 31.05.2022, porém o saldo teria esgotado 

antes da finalização do prazo contratual. Segundo as informações prestadas pela 

SEMANS, em 15 de fevereiro de 2022 já houve restrição da concessão do benefício 

apenas a casos de extrema gravidade e urgência.  

Por meio da Comunicação Interna n. 98/SEMAS/2022 de 28 de março de 2022 

(doc. em anexo), a Gerência de Benefícios e Transferência de Renda informou aos 

Serviços e Equipamentos do SEMAS acerca da suspensão do benefício Transporte I em 

virtude dos trâmites burocráticos para conclusão dos processos licitatórios, o que foi 

ratificado por meio do Ofício 448/SEMAS/GAB/2022 e OE/SEMAS/GAB/2022.  

                            
1 Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/quem-vive-nas-ruas-com-hiv-

tem-10-vezes-mais-chances-de-complicacoes/. Acesso em: 28.04.2022. 

https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/quem-vive-nas-ruas-com-hiv-tem-10-vezes-mais-chances-de-complicacoes/
https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/quem-vive-nas-ruas-com-hiv-tem-10-vezes-mais-chances-de-complicacoes/
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Portanto, resta evidente que a situação irregular que viola o direito das 

pessoas em situação de vulnerabilidade iniciou-se em 15 de fevereiro e ainda não 

foi regularizada, e que, durante todo este período, o Município de Florianópolis não 

lançou mão de medidas alternativas para garantir o pagamento das passagens 

rodoviárias aqueles que se adequam às condições da Lei n. 10.444.  

Em que pese o Município de Florianópolis sustente, por meio do 

OE/SEMAS/GAB/2022, que, durante a suspensão do referido benefício, os interessados 

devem ser orientados a buscarem os abrigos municipais, é certo que a alternativa não 

satisfaz o objetivo da proteção legal que é o de justamente possibilitar o transporte 

urgente e inadiável de pessoa em situação de vulnerabilidade emergencial decorrente de 

situação de risco, perdas e danos à integridade pessoal e familiar.  

Além disso, a ausência de vagas nos equipamentos municipais de acolhimento 

é comprovada por meio do Ofício 0317/2022/SAS, encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de São José/SC, a qual registra que recebe solicitações 

do Município de Florianópolis para acolher em seus equipamentos pessoas em situação 

de rua. Ora, se houvesse vaga disponível, a solicitação não seria realizada.  

Conforme consulta realizada no sítio eletrônico da Prefeitura de Florianópolis, 

consta que foi publicado o Edital de Pregão Eletrônico n. 35/SMA/DSLC/2021 para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de 

passagens aéreas (nacionais) e rodoviárias (nacionais), para atender as demandas da 

Diretoria de Proteção Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura 

de Florianópolis/SC.  

Segundo informações disponibilizadas pela Secretaria de Assistência Social à 

Defensoria Pública por meio do Ofício n. 448/SEMAS/GAB/2022, o pregão eletrônico 

para contratação da empresa ocorreu em 21 de março de 2022, tendo sua homologação 

no dia 13 de abril de 2022, estando na Diretoria de Licitações para elaboração do contrato 

e posterior publicação.  

Em que pese o Município de Florianópolis esteja tomando as providências 

necessárias à regularização do fornecimento do auxílio, deveria custear o pagamento 

direto do benefício enquanto não solucionada à questão, entretanto optou por não 
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disponibilizar alternativas adequadas à população que necessita, com urgência, ter 

acesso ao benefício. 

Note-se que estava dentro da margem de previsibilidade do Município de 

Florianópolis ter tomado providências tempestivas para evitar a suspensão do benefício, 

pois, como admitido pelo próprio réu por meio do Ofício n. 448/SEMAS/GAB/2022, a 

problemática apenas ocorreu em virtude da escassez do saldo do contrato para 

disponibilização das passagens, o que demonstra que o ente municipal possuía 

condições de prever a necessidade de publicar novo procedimento de licitação 

para contratação de nova empresa em momento anterior ao que foi feito.  

Logo, a suspensão do benefício não se deu por fatos imprevisíveis e 

impassíveis de controle pela administração municipal, o que atrai a sua 

responsabilidade de criar alternativas que garantam o direito da população beneficiado 

enquanto não normalizada a contratação da nova empresa prestadora do serviço, nos 

termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.  

Como visto anteriormente, a situação já se arrasta há mais de dois meses e não 

pode mais aguardar resolução sem que o Município disponibilize alternativas e 

custeie o pagamento de passagens aqueles que cumprirem os requisitos previstos 

no art. 6º da Lei n. 10.4444.  

Além disso, verifica-se que o Município de Florianópolis não lançou qualquer 

alternativa compensadora, durante todo este tempo, capaz de promover o 

deslocamento da população em situação de rua e demais indivíduos e famílias em 

situação de vulnerabilidade social, a fim de resguardar o direito ao benefício eventual 

denominado “Benefício Transporte I”, previsto na Lei Municipal nº 10.444, de 18 de 

Outubro de 2018, o que pode acarretar, por consequência, sérios prejuízos ao direito à 

vida e à saúde do coletivo. 

Nesse diapasão, faz-se imprescindível destacar que, em levantamento realizado 

pelo Tribunal de Conta do Estado de Santa Catarina, com base nos dados da Diretoria 

de Assistência Social do Estado, foi apurada a existência de 4.977 pessoas em 

situação de rua até março de 2020 no Estado, sendo 1.153 pessoas apenas de 

Florianópolis, número este que, possivelmente, está aquém da realidade, já que se 
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refere a período anterior ao início da pandemia do coronavírus, sendo de notório 

conhecimento que o grupo populacional cresceu significativamente nos anos de 2020 e 

2021 devido à crise econômica e social agravada pela crise sanitária. 

Enquanto isso, os serviços de acolhimento à população possuem em torno 

de apenas 350 vagas à população de rua, sendo evidente que os equipamentos não 

são suficientes para acolher as situações de risco que exigem a disponibilização 

do benefício Transporte I, até mesmo porque, em regra, as situações de 

emergência ou de risco impedem que o cidadão permaneça na cidade, sendo 

justamente este o objetivo do auxílio, o de garantir condições para que o 

beneficiário possa retornar a sua cidade de origem de forma emergencial sem que 

possa aguardar outra solução que não esta, caso contrário não haveria 

necessidade de disponibilização do benefício.  

Nesse contexto, vale registrar que a orientação fornecida pela SEMAS, no 

sentido de que as pessoas em situação de vulnerabilidade que não conseguirem 

rede de apoio familiar devem ser encaminhadas aos serviços de acolhimento do 

município até a finalização dos trâmites para a contratação de nova empresa não 

se mostra suficiente para garantir os direitos das pessoas em situação de 

vulnerabilidade social no território municipal, notadamente se considerado a 

notável discrepância entre o número de vagas disponibilizadas nos serviços de 

acolhimento e o número de pessoas em situação de rua. 

Diante deste quadro, existindo a obrigação municipal de implementar e fornecer 

os benefícios eventuais, somado ao fato gerador da concessão do benefício, e, 

principalmente, o agravamento da situação de vulnerabilidade de parcela da população  

vulnerável, não restou alternativa a esta Defensoria Pública senão a propositura da 

presente ação civil pública. 

 

2. DO DIREITO 
2.1. DA NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO EVENTUAL 
DENOMINADO “BENEFÍCIO TRANSPORTE I” 
 

Visando resguardar os direitos fundamentais de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93) assegurou, 
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em seu artigo 22, a possibilidade de os Municípios instituírem benefícios eventuais em 

razão de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade 

pública, in verbis: 

 

Art. 22:  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões 
suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias 
do Suas e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de 
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 
calamidade pública.                   (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 

2011) 

§ 1º:  A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão 
definidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e previstos nas 

respectivas leis orçamentárias anuais, com base em critérios e prazos 
definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social.                   
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

 

Dito isso, conclui-se que os Benefícios Eventuais devem ser oferecidos pelo 

Município aos indivíduos e às famílias em situações específicas e emergenciais de 

vulnerabilidade social para enfrentamento e combate de situações adversas até a 

cessação do risco a que foram submetidas.  

No município de Florianópolis, os Benefícios Eventuais são regulamentados por 

intermédio da Lei n. 10.444, de 18 de outubro de 2018, e estão destinados “aos cidadãos 

e às famílias com impossibilidade de arcar, por conta própria, com as necessidades 

urgentes e com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca 

riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de 

seus membros.” (art. 3º), desde que as famílias recebam até três salários mínimos (art. 

4º). 

Além disso, a mencionada Lei estabelece quais são as situações de 

vulnerabilidade temporária (art. 6º, §1º):  

§ 1º Para os fins desta lei, entende-se por situação de vulnerabilidade 
temporária a que se caracterizar pelo advento de riscos, perdas e 
danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 
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I - riscos: ameaça de sérios padecimentos; 
 
II - perdas: privação de bens e de segurança material; 
 
III - danos: agravos sociais e ofensa. 
 
§ 2º Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: 
 
I - da falta de: 
 
a) acesso a condições e meios para suprir a reprodução social cotidiana 
do solicitante e de sua família, principalmente a de alimentação; 
 documentação; 
 

II - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos 
filhos; 
 
III - da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, 
da presença de violência física ou psicológica na família ou de situações 
de ameaça à vida; 
 
IV - de desastres e de calamidade pública; 
 
V - de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. 
 
§ 3º Entende-se por calamidade pública o reconhecimento pelo poder 
público de situação anormal, advinda de baixas ou altas temperaturas, 
tempestades, enchentes, inversão térmica, desabamentos, incêndios 
e/ou epidemias, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive 
à segurança ou à vida de seus integrantes. 

Portanto, depreende-se da normativa municipal que os benefícios eventuais são 

destinados a garantir a proteção social a indivíduos e famílias de baixa renda que 

enfrentam necessidades urgentes e temporárias cuja ocorrência as coloca em 

situação de risco, exigindo a pronta atuação do poder público para impedir a 

concretização ou manutenção de violações de direitos sociais e fundamentais.  

Dentre os benefícios eventuais, a Lei n. 10.444  prevê expressamente a 

necessidade de concessão, dentre outros, do “Benefício Transporte I”, o qual se 

constitui na concessão de passagens intermunicipais e interestaduais para pessoas em 

situação de rua e/ou indivíduos e famílias residentes no município de Florianópolis que 

pretendam regressar à sua cidade de origem ou cidade onde residam seus familiares, 

veja-se: 
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Art. 6º: Os benefícios eventuais de que trata esta Lei destinados 
ao atendimento de necessidades advindas de situações de 
vulnerabilidade temporária, são os seguintes:  
[...]   
IV - benefício transporte I; 

Art. 11: O benefício transporte I constitui-se na concessão de 
passagens intermunicipais e interestaduais para pessoas em 
situação de rua e/ou indivíduos e famílias residentes no 
município de Florianópolis que pretendam regressar à sua 
cidade de origem, ou cidade onde residam seus familiares.  

Parágrafo único. O benefício transporte I poderá ser concedido 
apenas uma vez no período de doze meses. 

Depreende-se da natureza deste benefício que a sua concessão se dá para 

permitir o deslocamento de uma cidade a outra em virtude de uma situação emergencial 

que submete o beneficiário a uma situação de vulnerabilidade, exigindo, para tanto, o 

deslocamento para fazer cessar o risco a sua vida ou integridade física.  

A natureza do benefício, por si só, indica que o benefício em exame somente será 

concedido quando não constatadas outras alternativas que permitissem o combate a 

situação de risco por meio da manutenção na localidade, exigindo-se, portanto, o custeio 

do deslocamento do beneficiário como forma de lhe garantir a proteção adequada.  

Não se pode olvidar que o direito ao transporte compõe o escopo dos direitos 

sociais assegurados no art. 6º da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 

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.        

 

Isso significa que na elaboração do plano de transporte em âmbito local, o poder 

público precisa considerar a dimensão social deste serviço, bem como observar os 

objetivos instituídos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), os quais estão 

previstos no art. 7º da Lei nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012, vejamos:  

Art. 7º A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes 
objetivos: 

I - reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 
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II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que 
se refere à acessibilidade e à mobilidade; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas 
nas cidades; e 

V - consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da 
construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

 

Urge asseverar que essa iniciativa tem o intuito de promover ações preventivas, 

coletivizadas e articuladas à dinâmica do território, dentre elas, por exemplo, a concessão 

do benefício eventual “Transporte I”.  

Por sua vez, a RESOLUÇÃO Nº 40/2020 DO CNDH, que dispõe sobre as 

diretrizes para promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em 

situação de rua, de acordo com a Política Nacional para População em Situação de Rua, 

ao tempo em que assegura o direito à convivência familiar e o respeito às condições 

sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação 

sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência (art. 2º, I e V), 

determina que as políticas públicas devem considerar a heterogeneidade da 

população de rua, notadamente quanto as condições de acesso aos transportes 

públicos (art. 7º, III). 

A referida Resolução orienta, ainda, que o Poder Público deve fomentar 

ações de mobilidade específicas para a população em situação de rua, garantindo 

gratuidade no transporte local, intermunicipal e interestadual, veja-se: 

 

Art. 27 A União, os estados, municípios e o Distrito Federal devem 
fomentar ações de mobilidade específicas para a população em 
situação de rua, garantindo gratuidade no transporte local, 
intermunicipal e interestadual. 

Noutro giro, urge lembrar que, segundo as Orientações Técnicas sobre Benefícios 

Eventuais no SUAS, elaborada pelo então Ministério de Desenvolvimento Social em 
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20182, “A regulamentação dos benefícios eventuais pelos estados (cofinanciamento), 

municípios e DF, inscreve este benefício como oferta obrigatória pelo poder público, 

com referência em critérios objetivos e transparentes e prazos definidos pelos 

respectivos Conselhos de Assistência Social.” 

Ora, não se pode olvidar que é dever do Município, concorrentemente aos demais 

entes federativos, prestar assistência social a quem dela necessitar, nos termos do art. 

203 da Constituição da República. 

De igual sorte, observa-se que o art. 1º da Lei nº 8.742/1993 (LOAS), reafirma o 

direito à assistência social, o qual se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir 

políticas públicas visando assegurar a sua existência digna, motivo pelo qual o Estado 

deve viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando 

evidenciada a necessidade. 

Além disso, nota-se que o legislador federal previu que compete aos Municípios 

destinar os recursos financeiros para o custeio do pagamento de benefícios eventuais, 

mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social (art. 

15, inciso I, Lei nº 8.742/93). 

É digno de nota, ainda, que na linha do que foi feito no plano federal com a 

previsão do auxílio emergencial, verifica-se que o cenário de pandemia torna necessário 

que os Municípios revejam suas políticas de assistência social, a fim de adequá-las às 

novas necessidades da população mais vulnerável, o que é justamente o que prevê o 

art. 22 da LOAS, a fim de concretizar os deveres constitucionais e legais, de modo a 

assegurar a proteção devida aos mais vulneráveis. 

Na oportunidade, cumpre destacar que dentre os potenciais beneficiários dos 

benefícios eventuais estão as pessoas em situação de rua. De fato, sem moradia 

fixa, sem renda e normalmente com saúde debilitada, sem poder recorrer a centros 

de acolhida, que já estão cheios, as pessoas em situação de rua não têm a menor 

chance de sobrevivência se não forem tomadas adequadas medidas de saúde e 

assistência social, as quais devem ser garantidas pelo poder público.  

                            
2 Disponível em: 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/SNAS_Cartilha_Par%C3%A2
metros_Atua%C3%A7%C3%A3o_SUAS.pdf. Acesso em 05.04.2022. 
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Ditos isso, resta devidamente demonstrada a importância da formulação de 

políticas assistenciais específicas para a população em situação de rua, bem como na 

concretização e manutenção das políticas já existentes.  

Logo, é inequívoco que a decisão do Município de suspender o fornecimento 

do benefício eventual denominado “Benefício Transporte I”, sem disponibilizar 

medida alternativa capaz de subsidiar a aquisição de passagens àqueles que se 

adequam às exigências do art. 6º da Lei n. 10.444, ainda que de forma temporária, 

se mostra indevida e em descompasso com as normativas constitucionais e legais 

expostas acima. 

Assim sendo, considerando que os benefícios assistenciais eventuais são 

concedidos pontual e temporariamente em razão de acontecimentos determinados na 

vida das pessoas ou em razão de calamidade pública, verifica-se que se faz 

imprescindível que o Município seja compelido a cumprir o seu dever constitucional e 

legal de fornecer o benefício às pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

Ante o exposto, evidencia-se que a decisão de suspender o fornecimento do 

benefício, sem indicar medida alternativa apta a garantir o exercício dos direitos sociais 

fundamentais, se mostra indevida, razão pela qual deve ser concedida a tutela 

jurisdicional pleiteada.   

 
Posto isso, faz-se imprescindível o restabelecimento do benefício eventual 

denominado “benefício transporte i”, nos moldes previsto na Lei Municipal nº 10.444, de 

18 de Outubro de 2018. 

Por todo o exposto, a partir dos diplomas normativos citados, é possível concluir 

que há uma inércia injustificada do Poder Público Municipal, que agrava a situação da 

população vulnerável que deve ser atendida pelos programas da assistência social, razão 

pela qual se postula a supressão desta inércia no que diz respeito ao cumprimento do 

dever legal e constitucional de promover a assistência da população vulnerável diante do 

quadro de calamidade pública, notadamente quanto à necessidade de fornecimento do 

benefício eventual denominado “Benefício Transporte I”, previsto na Lei Municipal nº 

10.444, de 18 de Outubro de 2018. 

 

2.2. DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES 
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É de bom alvitre ressaltar que o deferimento do presente pleito de forma alguma 

pode ser considerada ingerência do poder judiciário no poder executivo, de forma a minar 

o Princípio Constitucional e Cláusula Pétrea da separação dos poderes. 

Doutrina e jurisprudência nos socorrem ao aduzir que quando a ação ou omissão 

do poder público é ilegal, é dever do judiciário atuar para fazer valer a Constituição da 

República e ordenamento jurídico. 

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a questão no seguinte julgado: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL À ABSOLUTA PRIORIDADE NA 

EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. NORMA CONSTITUCIONAL REPRODUZIDA 

NOS ARTS. 7º E 11 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. NORMAS DEFINIDORAS DE DIREITOS NÃO 

PROGRAMÁTICAS. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO. INTERESSE 

TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS 

NESSA FAIXA ETÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO E 

PROCEDÊNCIA. 

1. [...] 5. Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo 

outro ângulo, o direito subjetivo da criança. Consectariamente, em 

função do princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado 

constitucionalmente, a todo direito corresponde uma ação que o 

assegura, sendo certo que todas as crianças nas condições 

estipuladas pela lei encartam-se na esfera desse direito e podem 

exigi-lo em juízo. A homogeneidade e transindividualidade do direito 

em foco enseja a propositura da ação civil pública. 6. A 

determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra 

suposta ingerência do judiciário na esfera da administração. 

Deveras, não há discricionariedade do administrador frente aos 

direitos consagrados, quiçá constitucionalmente. [...]. 7. [...] 9. 

As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda 

direitos senão promessas de lege ferenda, encartando-se na esfera 

insindicável pelo Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua 

implementação. 10. Diversa é a hipótese segundo a qual a 

Constituição Federal consagra um direito e a norma 

infraconstitucional o explicita, impondo-se ao judiciário torná-lo 

realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com 

repercussão na esfera orçamentária. 11. Ressoa evidente que 

toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em 

dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos 

poderes, porquanto no regime democrático e no estado de 

direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que 

instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o 

judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que 



   

 
Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240  

Florianópolis - Santa Catarina  
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa 

constitucional. [...] 13. Recurso especial provido para, reconhecida 

a legitimidade do Ministério Público, prosseguir-se no processo até 

o julgamento do mérito. (REsp 577.836/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 28/02/2005, p. 200) 

 

Ora, no presente caso, à semelhança do que ocorreu no julgado acima transcrito, 

o município ora demandado deixa de prestar assistência adequada à população 

hipervulnerabilizada ao não garantir um meio adequado para o deslocamento da 

população em situação de rua e demais indivíduos e famílias em situação de 

vulnerabilidade social, a fim de resguardar o direito ao benefício eventual 

denominado “Benefício Transporte I”, previsto na Lei Municipal nº 10.444, de 18 de 

Outubro de 2018, o que pode acarretar, por consequência, sérios prejuízos ao direito à 

vida e à saúde dessas pessoas, especialmente durante a pandemia que ainda surte 

efeitos.  

Destarte, em decorrência do princípio constitucional da inafastabilidade de 

apreciação judicial, o Poder Judiciário tem o dever de assegurar a efetividade dos direitos 

violados pela inércia do administrador, impondo obrigação de fazer, com a finalidade de 

cumprir o comando normativo, sem que se possa configurar uma intromissão indevida 

em matéria de deliberação do Executivo. 

 

 

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA  

 

A Defensoria Pública foi eleita pelo Constituinte como responsável pela 

assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 134, CF).  Por esse motivo 

e para instrumentalizar a defesa desses necessitados, foi inserida no microssistema 

processual coletivo.  

Consoante os termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar nº 80/94, 

constitui atribuição institucional da Defensoria Pública do Estado a promoção de ação 

civil pública para a tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

De igual forma, o art. 4º, inciso VII,  da Lei Complementar Nº 575/2012, determina 

que a Defensoria Pública tem, entre suas funções institucionais, a de promover ação civil 

pública e e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos 
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direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda 

puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. 

No mesmo sentido, o artigo 185, do Código de Processo Civil, dispõe que: “A 

Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 

defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma 

integral e gratuita.”  

Ainda, o E. STF já consolidou entendimento, em ação movida pela Associação 

Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), no sentido de que a propositura 

de ações coletivas não é uma atribuição exclusiva do Ministério Público. Destacou a 

relatora Carmen Lúcia em seu voto: “Deve-se retirar obstáculos para que os pobres 

tenham acesso à Justiça como forma de diminuir desigualdades e reforçar a cidadania”3 

Posto isso, indiscutível a pertinência temática do objeto desta ação com a missão 

constitucional da Defensoria Pública, voltada à proteção da população necessitada (CF, 

art. 134). 

 

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de dano 

irreparável, é lícito ao Juiz conceder a tutela liminarmente, mesmo antes da citação do 

requerido. É o que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, sendo requisitos para 

a sua concessão: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. 

A probabilidade do direito é manifesta, haja vista que, conforme explanado 

anteriormente, são diversas as normas constitucionais e infraconstitucionais que impõem 

ao réu o dever de implementar e fornecer os benefícios eventuais previstos na LOAS, o 

                            
3 ADI 3943, j. 07/05/2015, 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 EXCLUSIVIDADE 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 
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que foi feito por meio da Lei Municipal nº 10.444, de 18 de Outubro de 2018, sendo 

evidente o dever de garantir a continuidade do auxílio àqueles que cumprem os requisitos 

legais, não sendo crível que a sua interrupção se dê em virtude da ausência de 

organização do ente municipal em criar condições adequadas para sua manutenção. 

Por sua vez, o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (fundado 

receio de dano irreparável) decorre da própria natureza do benefício em exame, pois se 

destina a atender situações emergenciais e temporárias que coloquem em risco a vida e 

a integridade física de indíviduo ou família de baixa renda e que a ameaça somente pode 

ser combatida por meio do regresso à cidade de origem para o enfrentamento de 

contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do 

indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. 

É certo que a suspensão do benefício de transporte I mantém ou coloca pessoas 

vulneráveis em situação de risco que não é superada sem que haja o custeio do 

deslocamento para a cidade de origem, motivo pelo qual o seu restabelecimento ou o 

pagamento da aquisição de passagem por meio do Município até o retorno das condições 

necessárias ao fornecimento do benefício eventual é medida que se impõe.  

De fato, em caso de inércia da esfera do Poder Público competente, a adequada 

tutela do direito fundamental à vida e a saúde pública exige não somente imposições de 

caráter genérico, devendo abarcar também parâmetros de ação que provejam meios 

capazes de fazer cessa a violação ao direito fundamental em questão. 

Presentes, portanto, na hipótese vertente, os pressupostos que autorizam a 

concessão liminar de antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC), condição 

imprescindível para evitar irreversível perecimento do direito difuso à saúde. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, sem oitiva prévia da parte requerida: 

 

a) o recebimento desta Ação Civil Pública; 

 

b) a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, INAUDITA 

ALTERA PARS, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de que seja 
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imposta ao MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS a obrigações de fazer consistentes em: 

 

b.1) RESTABELECER DE FORMA IMEDIATA o fornecimento do benefício 

eventual denominado “Benefício Transporte I”, previsto na Lei Municipal nº 10.444, 

de 18 de Outubro de 2018, ou promover o custeio direto de passagens 

intermunicipais e interestaduais àqueles que se enquadram nos requisitos legais 

previstos na normativa municipal a fim de garantir o direito das pessoas em situação 

de rua e/ou indivíduos e famílias residentes no município de Florianópolis que pretendam 

regressar à sua cidade de origem ou cidade onde residam seus familiares; 

 

b.2) promover a ampla divulgação do contato e local de fornecimento do 

benefício eventual denominado “Benefício de Transporte I”, em caso de seu 

restabelecimento, ou a forma pela qual será garantido o direito à concessão de passagem 

intermunicipal ou interestadual em caso de custeio direto do benefício pelo réu, devendo, 

inclusive, cientificar todos os serviços sociossistenciais  que prestam atendimento a esse 

público, bem como aos locais em que se concentra o coletivo acerca do retorno das 

condições para concessão do benefício;  

 

c) a designação de audiência de tentativa de conciliação ou de mediação; 

 
d) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, nos termos do 

art. art. 5º §1º da Lei 7.347/85; 

 
e) a fixação de multa pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

por dia de descumprimento, ao Prefeito do Município de Florianópolis e ao Secretário de 

Assistência Social de Florianópolis, nos termos do art. 139, IV, e 536, §1º, ambos do 

Código de Processo Civil, a ser convertida ao Fundo previsto no artigo 13 da Lei 

7.347/1985; 

 
f) que valha a decisão antecipatória como mandado, garantidos os meios de 

sua execução; 

 
g) a intimação do requerido para que dê cumprimento à liminar, citando-o, 

garantida  o Oficial de Justiça a prerrogativa do art. 212, § 2º, do CPC; 
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h)  a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente 

documental e testemunhal; 

 
i) ao final, requer-se a integral PROCEDÊNCIA desta ação, confirmando a 

tutela de urgência nos termos em que foi postulada, para condenar o Município de 

Florianópolis na obrigação de fazer para RESTABELECER e manter o fornecimento do 

benefício eventual denominado “Benefício Transporte I”, previsto na Lei Municipal nº 

10.444, de 18 de Outubro de 2018, ou promover o custeio direto de passagens 

intermunicipais e interestaduais àqueles que se enquadram nos requisitos legais 

previstos na normativa municipal, a fim de garantir a concessão de passagens 

intermunicipais e interestaduais para pessoas em situação de rua e/ou indivíduos e 

famílias residentes no município de Florianópolis que pretendam regressar à sua cidade 

de origem ou cidade onde residam seus familiares, nos exatos moldes oferecidos no 

período anterior à suspensão indevida;  

 

j) seja o réu condenado nos ônus da sucumbência, em favor da Defensoria 

Pública do Estado de Santa catarina, nos termos do art. 4º, XXI da LC 80/94; 

 

Requer-se provar o alegado por meio de todas as provas admitidas em direito. 

 

Dá-se à causa o valor de R$1.000,00. 

 

Florianópolis, 29 de Abril de 2022. 

 

 

ANA PAULA BERLATTO FÃO FISCHER 

Defensora Pública Coordenadora do NUCIDH 

 

 


