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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITAJAÍ. 

 

  

SIG n. 08.2013.00316086-7 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, por seu Promotor de Justiça e seu Defensor Público 

signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e legais previstas nos 

arts. 127, caput; 129, incisos II e III, e § 1º; 134, caput; e 227, caput; todos 

da Constituição Federal; arts. 4º, parágrafo único, alínea "a", 5º, 18, 70, 73, 

94, §1º, 95, 97, §2º, 141, caput, e 201, incisos V, VIII e XI da Lei n. 

8.069/90; arts. 1º e 2º da Lei n. 11.448/07; e art. 5º, incisos I e II, da Lei n. 

7.347/85, vêm propor a presente   

  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

SATISFATIVA, em face de: 

 

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, pessoa jurídica de direito 
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público interno, inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.277/0001-52, com sede na 

Rua Alberto Werner, n.º 100, Vila Operaria, CEP 88.304-053, Itajaí-SC, 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jandir Bellini; 

 

TIAGO DE OLIVEIRA CESA, servidor público do 

município de Itajaí, matrícula 1841801, exercente do cargo de cuidador de 

Alta Complexidade, brasileiro, nascido aos 26.10.1984, RG n. 4.436.892-5, 

CPF 041.449.649-30, residente e domiciliado na Avenida Marcos Konder, 

868, apart. 701, Centro, Itajaí-SC, CEP 88.301-302;   

SUEMI MENEGHELLI MENCACCI MEURER, 

servidora pública do município de Itajaí, matrícula 1820702, exercente do 

cargo de cuidadora de Alta Complexidade, brasileira, nascida aos 

25.04.1988, RG n. 5.584.565, CPF 064.369.139-12, residente e domiciliada 

na Rua Waldemar da Silva, 598, Espinheiros, Itajaí-SC, CEP 88317-525;   

ANTÔNIA SANDRA VIEIRA, servidora pública do 

município de Itajaí, matrícula 1857501, exercente do cargo de cuidadora de 

Alta Complexidade, brasileira, nascida aos 19.04.1975, RG n. 2.971.205, 

CPF 867.374.659-00, residente e domiciliada na Rua Julio Geraldo, 211, 

Centro, Navegantes-SC, CEP 88.375-000,  pelos fundamentos fáticos e 

jurídicos a seguir delineados: 

1 - DOS FATOS 

Deve ser assinalado, inicialmente, que o Programa de 

Acolhimento Institucional Novo Amanhecer foi desenvolvido e é 

gerenciado pela Secretaria da Criança, do Adolescente e da Juventude de 



 

 
 

4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí 

 

 
 

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 
Núcleo Regional de Itajaí 

4° Ofício – Infância e Juventude 

 

3 

 

Itajaí, tendo como instituição mantenedora o Município de Itajaí, 

tratando-se, portanto, de uma instituição de acolhimento pública, 

administrada por servidores públicos e mantida com recursos do erário 

municipal. Decorre daí, portanto, a legitimidade passiva da pessoa jurídica 

de direito público interno e dos servidores. 

Fato 1 

Consta do incluso Procedimento Preparatório n. 

06.2013.00011708-2, que em data de 15 de setembro de 2013, por volta 

das 22h30min, na sede da Instituição de Acolhimento Novo Amanhecer, 

localizada na Rua Jorge Fernandes, 67, Fazendinha, Itajaí/SC, o 

adolescente Yoran Cristian de Andrade, filho de Teresinha Ferreira de 

Andrade, nascido aos 08.11.1998, à época acolhido na aludida instituição, 

supostamente agindo em contrariedade à determinação dos servidores 

requeridos, que exercem o cargo de Cuidadores para Serviço de Alta 

Complexidade naquele abrigo, dirigiu-se ao banheiro do quarto em que 

dormia, o qual, supostamente, estaria trancado à chave. 

Neste instante, a cuidadora Suemi Meneghelli Mencacci 

Meurer, ao perceber as luzes do mencionado banheiro acesas, dirigiu-se até 

o local e, imaginando que o adolescente ali tivesse ingressado pretendendo 

fazer o uso de maconha, segurou o adolescente pelos braços e, pretendendo 

retirá-lo do banheiro, passou a conduzi-lo até a parte externa do abrigo. 

Nesse instante, a cuidadora Antônia Sandra Vieira, que 

também estava de plantão naquele dia, chegou ao recinto e, juntamente 

com a cuidadora Suemi, passaram a conduzir o adolescente Yoran para 



 

 
 

4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itajaí 

 

 
 

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 
Núcleo Regional de Itajaí 

4° Ofício – Infância e Juventude 

 

4 

 

fora da casa,  momento em que este, revoltado com a ação das cuidadoras, 

teria desferido um tapa no braço da cuidadora Suemi, no intuito de se 

desvencilhar da ação das duas cuidadoras. 

Ato contínuo, o adolescente Yoran e as cuidadoras Antônia 

e Suemi, já fora da residência, começaram a discutir, tendo a cuidadora 

Antônia ordenado que o adolescente Yoran se calasse, tendo este afirmado 

que não iria se calar, intensificando-se, a partir daí a discussão, quando, 

repentinamente, a Antônia desferiu um tapa no rosto do adolescente, o que 

foi presenciado por vizinhos do abrigo, precisamente, por moradores do 

prédio que fica em frente ao abrigo, no outro lado da via pública. 

Neste instante, o cuidador Tiago de Oliveira Cesa, 

dirigiu-se à parte externa do abrigo, aproximando-se de ambos, o que fez 

com que o adolescente Yoran viesse a se afastar do local onde se 

encontravam, próximo à porta de entrada da casa, vindo a posicionar-se 

próximo à entrada da garagem, ao lado esquerdo do abrigo. 

Revoltado com a situação, o adolescente Yoran passou a 

ficar ainda mais agitado e, com o intuito de revidar a agressão sofrida pela 

cuidadora Antônia, arremessou contra esta uma pedra, que acabou 

atingindo o rosto desta cuidadora, provocando-lhe lesões na face direita.  

Após o adolescente ter arremessado a pedra que atingiu a 

cuidadora Antônia, o cuidador Tiago passou a instigar o adolescente à 

briga, chegando a tirar a sua camisa, afirmando que era para o adolescente 

vir até ele se fosse homem, tentando, desse modo, provocar uma nova 

agressão do adolescente, como forma de justificar uma possível agressão. 
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Alguns minutos após o ocorrido, no momento em que o 

adolescente Yoran e os 3 (três) cuidadores já referidos encontravam-se na 

parte da frente da residência onde está sediada a instituição de acolhimento, 

uma guarnição da polícia militar, com 2 (dois) policiais - soldado Aionan e 

soldado Jonas, conforme se depreende do boletim de ocorrência da polícia 

militar (fl. 75) - chegou ao local, após solicitação da equipe de cuidadores. 

Assim que chegou ao local, já no interior do pátio do 

abrigo, o policial Aionan, ao aproximar-se do adolescente Yoran, que se 

encontrava, neste instante, ao lado do cuidador Tiago, após ter sido por este 

informado de que aquele seria o adolescente responsável pela pedrada que 

atingiu a cuidadora Antônia, agrediu-o com um tapa na nuca, arrastando-o 

à força para os fundos do abrigo, onde, após derrubar o adolescente ao 

chão, começou a agredi-lo fisicamente, desferindo-lhe vários chutes por 

todo o corpo, cujas lesões podem ser vistas na filmagem cuja mídia 

encontra-se à fl. 6, as quais foram atestadas pelo laudo pericial de fl. 63.  

Uma análise das vestimentas que foram usadas pelo 

adolescente naquela oportunidade, conforme fotografias de fls. 8/9, é 

esclarecedora quanto à violência perpetrada pelo agente policial dentro das 

dependências da própria instituição de acolhimento. 

Diante da omissão injustificada dos cuidadores, as 

agressões perpetradas pelo policial em face do adolescente somente 

cessaram quando alguns vizinhos de prédios localizados na frente e atrás 

do abrigo, ao ouvirem os gritos do adolescente, seguidos dos ruídos de 

agressões, começaram a gritar para que o policial parasse de bater no 
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adolescente, ameaçando que iriam denunciar as agressões. Alguns 

vizinhos, residentes no prédio que fica em frente ao abrigo, chegaram a 

descer de suas residências, colocando-se em frente ao prédio, no hall de 

entrada e na calçada, no intuito de impedir que as agressões continuassem a 

ser perpetradas contra o adolescente. 

Como se não bastasse, o policial Aionan, ao cessar as 

agressões, ainda ameaçou o adolescente Yoran, afirmando que não era para 

ele mencionar nada a respeito do ocorrido, sob pena de as coisas ficarem 

piores quanto o visse na rua.  

Nesse instante, o adolescente Deivid Bernardino Gomes, 

que estava dentro da residência, ao ouvir os gritos do adolescente Yoran, 

bem como dos vizinhos em defesa deste, ficou bastante nervoso e começou 

a gritar para que o policial parasse de bater em seu amigo e, como forma de 

fazer alguma coisa para impedir a continuidade das agressões, tomou para 

si um extintor de incêndio, ameaçando jogá-lo contra a viatura da Polícia 

Militar, o que fez com que o soldado Jonas solicitasse o apoio de outras 

duas guarnições, que logo em seguida chegaram até o local. 

Diante da revolta da vizinhança com o que estava ali sendo 

praticado, o soldado Aionan parou de agredir o adolescente Yoran, sendo 

ele e o adolescente Deivid dominados e levados até a Delegacia de Polícia 

em uma das viaturas, sendo que em momento algum os cuidadores 

requeridos  intercederam a fim de impedir ou fazer cessar as agressões, 

tampouco tendo relatado o ocorrido à Coordenadora do abrigo, que chegou 

logo em seguida ao local, ou a qualquer autoridade, agindo, desse modo, de 
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maneira absolutamente incompatível com a natureza do cargo por eles 

exercido. 

Fato 2 

Como se não bastasse todo o exposto anteriormente, no dia 

19 de setembro de 2013, quinta-feira seguinte ao episódio ocorrido na noite 

de domingo, no mesmo dia em que os adolescentes acolhidos na Instituição 

de Acolhimento Novo Amanhecer prestaram depoimento acerca dos fatos 

nesta 4ª Promotoria de Justiça, na presença do Promotor de Justiça e do 

Defensor Público subscritores da presente ação, a mesma guarnição, 

composta pelos mesmos soldados Jonas e Aionan, retornou à aludida 

instituição, por volta das 22 horas, sem que qualquer situação de crise ou 

emergência o justificasse. 

Ao adentrarem no abrigo, os policiais militares deram boa 

noite aos adolescentes acolhidos, os quais se encontravam na sala, 

assistindo televisão, cumprimentando-os e olhando fixamente para cada um 

deles, dirigindo-se, logo em seguida, na companhia da cuidadora Antônia, 

até a cozinha, onde tomaram café e comeram bolo com esta cuidadora e 

com os demais cuidadores de plantão, dentre os quais, o cuidador Tiago, 

que também estava de plantão no dia 15 de setembro. 

Importante ressaltar que, neste mesmo dia, minutos antes da 

chegada dos referidos policiais militares ao abrigo, a cuidadora Antônia  

inquiriu um a um dos adolescentes abrigados, questionando-os acerca do 

que estes haviam dito ao Promotor de Justiça naquele dia, quando ouvidos 

a respeito dos fatos ocorridos no domingo anterior e, ao ser informada 
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pelos abrigados de que estes haviam contado a verdade ao Promotor de 

Justiça e ao Defensor Público, passou a constranger e coagir os internos, 

afirmando que estes não deveriam ter dito nada, pois se os policiais vissem 

os adolescentes nas filmagens poderiam "apagar" eles, submetendo-os a 

evidente constrangimento, de maneira absolutamente ilegal. 

Além disso, ainda com o intuito de atemorizar os 

adolescentes abrigados, a cuidadora Antônia informou-os que conheceria 

muitos policiais e que já teria trabalhado no Presídio da Canhanduba, 

procurando intimidar os adolescentes a não comentarem a verdade a 

respeito dos fatos ocorridos na noite do dia 15 de setembro. 

O comparecimento dos mesmos policiais que atenderam a 

primeira ocorrência à instituição de acolhimento causou tamanho temor aos 

adolescentes que, naquela mesma noite, o adolescente Jederson da Rosa 

Lima evadiu-se da instituição, tendo, no dia posterior, entrado em contato 

com a Coordenadora do abrigo, manifestando-se bastante revoltado com o 

ocorrido e procurando explicações para tanto. 

2 - DO DIREITO 

A criança e o adolescente gozam do princípio maior 

insculpido no Estatuto da Criança e do Adolescente, qual seja, o da 

proteção integral, conforme art. 3º do Estatuto: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

de dignidade. 
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Além disso, as condutas das instituições voltadas ao 

atendimento de crianças e adolescentes devem observar o disposto no art. 

227, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito  à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Ademais, as entidades de atendimento devem observar 

todos os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes acolhidos 

institucionalmente, sendo-lhes vedada, de acordo com a Constituição da 

República, a prática da tortura ou qualquer outro tratamento desumano ou 

degradante, ou, ainda, a omissão e a conivência diante de tal conduta, 

conforme o princípio fundamental insculpido no inciso III do seu art. 5º.   

É o que se depreende também do art. 5º da Lei n. 8.069/90: 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 

A prioridade absoluta de que trata a Constituição Federal, 

por sua vez, compreende, segundo o art. 4º, parágrafo único, “a”, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90): 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
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circunstâncias. 

Ao adolescente e à criança são garantidos o direito à vida e 

à saúde, consoante estabelece o art. 7º da Lei n. 8.069/90: “a criança e o 

adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 

Como se não bastasse, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente assegura expressamente aos infantes o direito ao respeito e à 

dignidade, conforme dispõem os arts. 15, 17 e 18: 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 

respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 

sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 

espaços e objetos pessoais. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. 

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelece dispositivos específicos que tratam da prevenção à violação dos 

direitos assegurados às crianças e aos adolescentes, ao explicitar que “é 

dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da 

criança e do adolescente” (art.70), dispondo, ainda, que “a inobservância 

das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física 

ou jurídica, nos termos desta Lei” (art. 73). 

Especificamente no que diz respeito aos direitos daquelas 
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crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente, dispõe o Estatuto da 

Criança e do Adolescente que as entidades que desenvolvem aludidos 

programas têm a obrigação de  observar os direitos e garantias de que 

são titulares as crianças e os adolescentes, bem como de preservar a 

identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade aos infantes 

acolhidos, conforme expressa disposição do art. 94, inciso I e IV, c/c o seu 

§1º.  

Essa garantia fundamental, dentre outras previstas naquele 

Estatuto, deve ser estritamente observada pela entidade de atendimento, 

bem assim por seus agente - no caso concreto, cuidadores que, como 

servidores públicos municipais, prestaram concurso público para exercer 

esse mister -, aos quais incumbe o dever de zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos e garantias legais e constitucionais assegurados às crianças e aos 

adolescentes que se encontram acolhidos em instituição de acolhimento 

institucional.  

O § 2º do art. 97 da Lei n. 8.069/90 estabelece que: 

As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não 

governamentais responderão pelos danos que seus agentes 

causarem às crianças e aos adolescentes, caracterizado o 

descumprimento dos princípios norteadores das atividades de 

proteção específica. 

Tratando-se de estabelecimento destinado a acolher 

institucionalmente crianças e adolescentes - os quais, não raras vezes, já 

foram privados das condições mínimas de subsistência, educação, zelo, 

carinho, atenção e respeito por aqueles que deveriam fazê-lo e os 

abandonaram, culminando, por isso, na situação extrema do acolhimento 
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que, muitas vezes, ultrapassa a provisoriedade e a excepcionalidade 

prevista para a aludida medida - têm seus agentes o dever humanitário 

inarredável de proporcionar e de garantir aos acolhidos um tratamento 

digno e condizente com a condição peculiar de pessoas em 

desenvolvimento, além do dever de colocá-los a salvo de qualquer situação 

vexatória ou constrangedora, assumindo para si o ônus da posição de 

"garante", incumbindo-lhes a obrigação de evitar qualquer tipo de agressão 

ou violação de seus direitos (art. 13, §2º, "a", CP c/c 94, §1º, ECA). 

Contudo, não é isso o que restou demonstrado no presente 

caso, devido ao comportamento absolutamente incompatível com as 

responsabilidades do cargo exercido pelos cuidadores requeridos, na forma 

já exaustivamente demonstrada, afigurando-se, por isso, devidamente 

justificada a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional postulada. 

3 – DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

Em atenção à gravidade dos fatos e, especialmente, diante 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação no curso da 

relação jurídico-processual, em atenção às manifestamente temerárias 

práticas levadas a efeito pela equipe de cuidadores requerida, faz-se 

premente a incursão na análise da utilidade e da necessidade da 

antecipação dos efeitos da tutela final pretendida. 

Com efeito, de acordo com o art. 273 do Código de 

Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 

havendo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e 
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esteja caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. 

Nos termos do art. 461 do mesmo diploma legal, na ação 

que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o 

juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, 

determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento, podendo o juiz, “sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação 

prévia, citado o réu” (§3º). 

No caso presente, restam configurados todos os 

pressupostos gerais e alternativos necessários à concessão da tutela de 

urgência em questão.  

3.1. A plausibilidade e relevância do direito invocado 1 , 

diante dos veementes indícios e informações apurados ao longo do 

Procedimento Preparatório n. 06.2013.00011708-2 quanto à omissão e 

conivência dos requeridos em relação à violação dos direitos dos 

adolescentes acolhidos no abrigo Novo Amanhecer - conforme foi apurado 

pelos diversos elementos de convicção carreados ao longo da instrução do 

procedimento preparatório a partir da oitiva dos envolvidos -, encontra-se 

aqui qualificada pelo conteúdo material do direito fundamental à dignidade 

                                                 
1
 Segundo Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, Curso de Direito Processual Civil – 

Teoria da Prova, Direito Probatório, Teoria do Precedente, Decisão Judicial, Coisa Julgada e 

Antecipação dos Efeitos da Tutela, Salvador: Editora JusPodium, 2012, p. 501, a verossimilhança 

“refere-se não só à matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma 

invocada, conduzindo os efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de ter 
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dos adolescentes acolhidos. 

De acordo com Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 

Rafael Oliveira, a prova inequívoca é aquela capaz de conduzir o 

magistrado a um juízo de probabilidade e verossimilhança, sobre a matéria 

de fato, ou seja, é “aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos, a um 'elevado grau de probabilidade da versão apresentada 

pelo autor'”2. 

3.2. Além disso, não se encontra presente na hipótese o 

pressuposto negativo previsto no art. 273, §2º do CPC, vislumbrando-se 

caracterizada, outrossim, a necessidade da antecipação da tutela satisfativa 

final pretendida, diante do evidente perigo de que, ao final da presente 

demanda, devido à demora natural de sua tramitação processual, outras 

ameaças e lesões aos direitos das crianças e adolescentes acolhidos possam 

ocorrer sob a condescendência ou o agir da equipe de cuidadores requerida. 

De acordo com a jurisprudência do egrégio TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA: 

De acordo com o disposto no artigo 273 do Código de Processo 

Civil, a antecipação da tutela atinente ao mérito da questão 

condiciona-se à prova dos seguintes pressupostos: prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação; fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação; evidente abuso do direito 

de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu e, de forma 

mitigada, à reversibilidade dos fatos ou dos efeitos decorrentes da 

execução da medida. Em sendo coetâneos tais requisitos impõe-se 

                                                                                                                                               
acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante”. 
2
 JÚNIOR, Fredie Didier; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil 

– Teoria da Prova, Direito Probatório, Teoria do Precedente, Decisão Judicial, Coisa Julgada e 

Antecipação dos Efeitos da Tutela, Salvador: Editora JusPodium, 2012, p. 501. 
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o deferimento da tutela emergencial. 

O juiz, a requerimento da parte ou mesmo de ofício, poderá fixar 

multa diária (astreinte) para garantir a efetividade da decisão 

judicial (CPC, art. 461, §§ 4º e 5º). Em face do seu caráter 

eminentemente inibitório, o valor dessa multa há que ser alto o 

bastante para o réu prefira cumprir a ordem judicial a pagá-la; 

contudo, não deverá ser exorbitante, a ponto de caracterizar 

enriquecimento ilícito da parte a que se destina
3
. 

Nesse sentido, deve-se reafirmar que as gravíssimas 

situações retratadas pela prova testemunhal produzida ao longo das 

investigações tornaram evidente que o exercício temerário da função de 

cuidadores por referidos profissionais coloca em risco a vida, a saúde e a 

integridade física e moral dos adolescentes acolhidos, havendo o 

justificado receio de que, ao se aguardar a tutela final, outras situações 

indesejadas e irreversíveis possam tornar a ocorrer, encontrando-se 

igualmente presente, portanto, o pressuposto alternativo do art. 273, I, do 

CPC. 

De acordo com Humberto Theodoro Júnior: 

Deixar que um direito subjetivo pereça no aguardo do provimento 

jurisdicional definitivo é, sem dúvida, negar a tutela jurídica que o 

Estado garantiu, é vetar, praticamente, ao lesado o acesso à justiça. 

Daí porque as medidas de antecipação previstas nos arts. 273 e 461 

do CPC são, por essência, providências emergenciais cuja 

implementação não admite delongas e, por isso mesmo, hão de ser 

tomadas de plano, em feitio liminar, deferível até inaudita altera 

parte, quando a urgência do caso concreto determina
4
. 

                                                 
3
 TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.046370-4, de Rio do Campo, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, 

julgado em 25/10/2012. 
4

 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Tutela Jurisdicional de Urgência – Medidas Cautelares e 
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Por outro lado, segundo o entendimento do egrégio 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA catarinense, a respeito da relativização da 

demonstração do periculum in mora: 

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA ANTECIPADA - 

REQUISITOS SATISFEITOS - CONCESSÃO  

1. A finalidade primordial da antecipação da tutela é exatamente 

antecipar os efeitos da decisão definitiva, mesmo que satisfativa no 

plano fático. Preenchidos os requisitos definidos em lei e 

constatada a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão 

provisória, deve o magistrado deferi-la. 

2. Quando exuberante a probabilidade de êxito do autor, 

relativiza-se a necessidade de demonstração do periculum in 

mora
5
. 

3.3. Por essa razão, a fim de colocar a salvo os direitos 

fundamentais dos adolescentes acolhidos em instituições de atendimento 

mantidas pelo Município de Itajaí, garantindo-lhes a sua dignidade, a sua 

vida e a sua integridade física e moral durante a longa tramitação do 

presente feito, é útil e necessária a concessão, initio litis e inaudita altera 

pars, da antecipação dos efeitos da tutela inibitória final pretendida, a fim 

de que seja imediatamente cominada à equipe de cuidadores e ao 

Município de Itajaí a obrigação de não-fazer, proibindo-lhes o exercício de 

qualquer função junto a programas ou ações destinados a tutela dos direitos 

de crianças e adolescentes, pois é evidente que não detêm estes condições 

de trabalhar com crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. 

                                                                                                                                               
Antecipatórias. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001, pp. 19-20. 
5
 TJSC, Agravo de Instrumento n. 2005.023905-3, de Palhoça, Rel. Des. Luiz Cezar Medeiros, julgado 

em 25/04/2005. 
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3.4. Além disso, para que não haja qualquer solução de 

continuidade às ações e serviços mantidos pelo programa, impõe-se 

igualmente a cominação imediata de obrigação de fazer ao Município de 

Itajaí, a fim de que seja a pessoa jurídica de direito público liminarmente 

compelida a designar ou a contratar, até a realização de novo concurso 

público, acaso não haja servidores a serem imediatamente designados, 

outros servidores ou funcionários para assumir as funções dos 3 (três) 

cuidadores em questão. 

3.5. Todavia, a fim de conferir-se efetividade à tutela de 

urgência, impõe-se a fixação de multa cominatória diária, no valor 

R$3.000,00 (três mil reais), sendo certo que, de acordo com a orientação do 

egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em decorrência do seu 

caráter eminentemente inibitório, “o valor dessa multa há que ser alto o bastante 

para que o réu prefira cumprir a ordem judicial a pagá-la; contudo, não deverá ser 

exorbitante, a ponto de caracterizar enriquecimento ilícito da parte a que se destina”
6, 

afigurando-se a quantia antes sugerida como adequada e razoável, em 

atenção às características do caso. 

4 - DOS PEDIDOS 

Em face do exposto, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina requerem: 

1. O recebimento da presente Ação Civil Pública, com os 

documentos que a instruem, todos eles juntados ao Procedimento 

Preparatório n. 06.2013.00011708-2, num total de 83 (oitenta e três) 

                                                 
6
 TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.046370-4, de Rio do Campo, Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, 

julgado em 25/10/2012. 
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laudas. 

2. LIMINARMENTE, seja decretado o afastamento 

imediato dos servidores públicos municipais Tiago de Oliveira Cesa, 

Suemi Meneghelli Mencacci Meurer e Antônia Sandra Vieira, todos 

exercentes do cargo de Cuidador de Alta Complexidade, proibindo-lhes o 

exercício de qualquer função junto a programas ou ações destinados a 

tutela dos direitos de crianças e adolescentes neste município até o 

trânsito em julgado da presente ação, podendo os mesmos serem 

aproveitados em outros programas ou atendimentos, em outras áreas de 

atenção compatíveis com o cargo por eles exercido, determinando-se ao 

Município de Itajaí a obrigação de designar ou contratar outros 

servidores ou funcionários para assumir as suas funções, sob pena de 

multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

3. A citação dos Requeridos para responder à presente ação, 

querendo, no prazo legal, mediante defesa escrita, sob pena de revelia. 

4. Protesta-se pela produção de provas, notadamente a 

testemunhal, cujo rol será apresentado oportunamente, além de 

depoimentos pessoais, provas periciais (inspeção judicial) e quantas outras 

se mostrarem necessárias. 

5. A expedição de ofício ao Delegado Regional de Polícia 

Civil, Dr. Rui Garcia dos Santos, com cópia integral dos autos, para que 

instaure o inquérito policial competente para apurar os crimes relatados na 

presente ação, notadamente aquele previsto no art. 232 da Lei n. 8.069/90. 

6. A expedição de ofício ao Município de Itajaí, para que 
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apresente cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar instaurado 

em face dos servidores Tiago de Oliveira Cesa, Suemi Meneghelli 

Mencacci Meurer e Antônia Sandra Vieira, com a obrigação de informar as 

respectivas conclusões. 

7. A expedição de ofício à Secretaria das Promotorias de 

Justiça desta Comarca, com cópia integral da presente ação, para que sejam 

os documentos distribuídos a alguma das Promotorias de Justiça com 

atribuição para atuar no controle externo da atividade policial, para que 

tenha ciência dos fatos e tome as medidas que reputar pertinentes em 

relação à conduta dos Policiais Militares. 

8. DEFINITIVAMENTE, seja julgada procedente a 

presente ação, impondo-se: 

a) A condenação dos servidores públicos municipais Tiago 

de Oliveira Cesa, Suemi Meneghelli Mencacci Meurer e Antônia Sandra 

Vieira, todos exercentes do cargo de Cuidador de Alta Complexidade, além 

do Município de Itajaí, na obrigação de não fazer, consistente na proibição 

de referidos servidores exercerem qualquer função junto a programas ou 

ações destinados a tutela dos direitos de crianças e adolescentes neste 

município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo os mesmos serem 

aproveitados em outros programas ou atendimentos, em outras áreas de 

atenção compatíveis com o cargo nesse período, independentemente do 

resultado do respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar 

instaurado pelo Município de Itajaí, que é independente e autônomo em 

relação à presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 
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(três mil reais). 

b) A condenação do Município de Itajaí em obrigação de 

fazer, consistente na obrigação de designar ou contratar outros servidores 

ou funcionários para assumir as funções exercidas pelos cuidadores 

requeridos, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais).  

9. Sejam os autores dispensados do pagamento de custas e 

demais despesas processuais, ex vi do art. 18 da Lei n. 7.347/85. 

10. Atribui-se à causa, para todos os fins, o valor de 

R$500,00 (quinhentos reais). 

Termos em que, pedem deferimento. 

 

Itajaí, 30 de setembro de 2013. 

 

 

Fernando da Silva Comin 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 

 

 

Tiago de Oliveira Rummler     

DEFENSOR PÚBLICO 


