
 

 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
  21ª Defensoria Pública da Capital 

                                

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

EXCELENTÍSSIMO SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE 

FLORIANÓPOLIS/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 no 

artigo 134 da Constituição Federal; artigo 4º, inciso IX, da Lei Complementar nº 80/1994 e artigo 4º, 

inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 575/2012, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA 

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. DOS FATOS 

A Defensoria Pública foi procurada por Raquel Odete Oliveira moradora da Servidão 

Cassiano Gregório localizada no Bairro Ingleses. Segundo relatou, sua rua estaria inundando 

frequentemente o que lhe traria inúmeros transtornos e prejuízos materiais e imateriais desde o ano de 

2013. O problema também afetaria outros moradores do local. 

Com base nisso, a Defensoria Pública autuou a Notícia de Fato n. 11/2019, no bojo da qual 

se procura verificar a existência de lesão coletiva aos direitos das pessoas que residem no local.  

Para tanto, no dia 20 de maio de 2019, expediu-se o Ofício DPE n. 25-21/2019 dirigido ao 

Sr. VALTER JOSÉ GALLINA, Secretário Municipal de Infraestrutura solicitando: 

Por tais motivos, solicita-se a Vossa Senhoria a realização imediata de 

intervenções a fim de superar os problemas da área, inclusive para evitar 

responsabilização do Município pelos danos causados às famílias. 
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Finalmente, solicita-se a gentileza de responder ao presente Ofício no prazo de 

20 dias diretamente à Sede da Defensoria Pública com endereço no rodapé ou, 

preferencialmente, de forma eletrônica pelo e-mail 

capital21@defensoria.sc.gov.br. (p. 23). 

O ofício foi enviado via e-mail para o endereço eletrônico gabineteobras17@gmail.com, 

obtido na página oficial da Prefeitura Municipal de Florianópolis na internet (p. 24). 

Sem resposta, em 26 de junho de 2019, a Defensoria Pública reiterou a correspondência 

eletrônica (p. 25). 

Novamente inerte o destinatário, optou-se por oficiar ao Secretário por intermédio do setor 

de protocolos do Gabinete do Prefeito Municipal (protocologabineteprefeito@pmf.sc.gov.br), alternativa 

que havia sendo efetiva em outros procedimentos instaurados na Defensoria Pública. Além disso, o 

acesso à Secretaria via Gabinete do Prefeito tinha o condão de superar qualquer problema de 

comunicação no endereço eletrônico do destinatário.  

Assim, por meio do Ofício DPE n. 61-21/2019 (p. 26), em 2 de outubro de 2020, a 

Defensoria Pública reiterou a solicitação de informações contidas no Ofício DPE n. 25-21/2019 e 

advertiu que:  

agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação, 

recusar-se a fornecer a informação requerida, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecêla intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 

imprecisa constitui conduta ilícita que enseja responsabilidade do agente 

público responsável, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 

(p. 27) 

A correspondência eletrônica foi prontamente recebida pela diligente servidora responsável 

pelo setor de documentação e protocolo do Gabinete do Prefeito, que se comprometeu a intermediar as 

respostas via gabinete (p. 29). 

mailto:capital21@defensoria.sc.gov.br
mailto:gabineteobras17@gmail.com
mailto:protocologabineteprefeito@pmf.sc.gov.br
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Em 5 de junho de 2020, a Defensoria Pública enviou mensagem eletrônica para o mesmo 

setor de protocolo informando a ausência de resposta e solicitando verificação com o destinatário 

(Secretário Municipal de Infraestrutura) acerca da resposta.   

Entretanto, não houve qualquer manifestação, inércia que permanece até o momento1.  

Finalmente, deixando o réu de prestar as devidas informações, não restou outra alternativa 

senão o ajuizamento da presente ação.  

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

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 da Constituição Federal. 

Com o escopo de dar maior efetividade à atuação desta Instituição e, principalmente, a fim 

de ampliar a consecução de seus objetivos, dentre eles, a primazia da dignidade da pessoa humana e 

a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito e a prevalência e 

efetividade dos direitos humanos (Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria 

Pública), a Defensoria Pública foi incluída no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85 como legitimada a propor 

ação civil pública (Inciso II). 

A Defensoria Pública tem, entre suas funções institucionais, a de 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 (LC 80/94, art. 4º, VII) e exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos 

da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher 

                                                           
1 A Defensoria Pública enviou cópia à 31ª Promotoria de Justiça da Capital para apuração de ilícito administrativo e 
responsabilização do agente público responsável. 



 

 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
  21ª Defensoria Pública da Capital 

                                

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção 

especial do Estado. 

É exatamente este o caso. 

Conforme se viu, a Defensoria Pública busca a tutelar o direito dos de pessoas vulneráveis 

residentes em uma servidão localizada no norte da ilha. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE 

ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a 

Defensoria Pública tem legitimidade para propor ações coletivas na defesa de 

direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Precedentes: REsp 

1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; 

AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

05/03/2012; REsp 1.264.116/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turmas, DJe 13/04/2012; REsp 1.106.515/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 2/2/2011; AgRg no REsp 1.000.421/SC, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 01/06/2011. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014) 

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, recentemente, ao julgar a ADI 3943/DF, concluiu 

que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o pedido de declaração de 
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inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 7.347/1985, alterada pela Lei n.º 

11.448/2007: 

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) 

Dessa forma, não há discussão quanto à legitimidade da Defensoria Pública para a 

proposição da presente demanda. 

3. DO DIREITO 

O artigo 10º da Lei nº 12.527/2011 assim regulou procedimento de acesso à informação: 

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 

informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer 

meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a 

especificação da informação requerida. 

Ainda, conforme o disposto no artigo 7º, II da Lei supracitada:  
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Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, 

os direitos de obter: 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados 

por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

Portanto, ao não atender aos Ofícios encaminhados, o ente municipal comete ato ilícito, nos 

termos do art. 32, I, da mesma lei:  

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 

público ou militar: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 

incorreta, incompleta ou imprecisa; 

Salienta-se que é prerrogativa da Defensoria Pública requisitar informações de autoridades 

Públicas, nos termos do artigo 128, inciso X da Lei Complementar Federal nº 80/94: 

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, 

dentre outras que a lei local estabelecer: 

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, 

perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, 

esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições; 

No mesmo sentido é o disposto no artigo 46, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 

575/2012: 

Art. 46. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública: 

IX - requisitar à autoridade pública, a seus agentes ou a empresas 

concessionárias de serviços públicos, exames, certidões, perícias, vistorias, 
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diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e 

providências necessárias ao exercício de suas atribuições; 

Sendo assim, não há qualquer dúvida do dever jurídico de a administração pública prestar 

as informações solicitadas pela Defensoria Pública, sendo inegável a ilegalidade da omissão do réu. 

4. DOS PEDIDOS 

Ante o Exposto, requer seja despachada a petição inicial e, em decisão liminar, seja 

deferida a tutela provisória de evidência para determinar ao Réu que responda, no prazo de dez dias, 

aos questionamentos realizados pela Defensoria Pública nos Ofícios n. 25-21/2019 e 61-21/2019, sob 

pena de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). 

Ato contínuo, a citação da representação judicial do Réu por meio eletrônico de acordo com 

os artigos 246, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. 

O julgamento antecipado do mérito com a procedência total da presente ação para, 

confirmada a tutela provisória de evidência, determinar ao Réu que responda, no prazo de dez dias, aos 

questionamentos realizados pela Defensoria Pública nos Ofícios n. 25-21/2019 e 61-21/2019, sob pena 

de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). 

Provar-se-á o alegado pelos meios de provas legalmente permitidos. 

Atribui-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Florianópolis, 16 de novembro de 2020. 

 

Marcelo Scherer da Silva 

Defensor Público 


