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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

DE TUTELA COLETIVA 

 

CONSIDERANDO que, por disposição Constitucional (art. 134, caput) 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; 

 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor 

ação civil pública (artigo 5º, inciso II da Lei n. 7347/85); 
 
CONSIDERANDO que são funções institucionais da Defensoria Pública a 

promoção de 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, bem 
como a promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, 
culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de 
propiciar sua adequada e efetiva tutela (artigos 4º, incisos VII e X, da Lei 
Complementar Federal n. 80/94);  

CONSIDERANDO que o direito à moradia e seus consectários situa-se 
dentre os direitos de caráter fundamental, que imprescindem de uma adequada 
tutela do Estado, dotado também de aplicabilidade imediata (artigos 6º e 5º, § 1º, da 
CRFB/88); 

CONSIDERANDO que nenhuma lesão ou ameaça de lesão deixará de 
ser apreciada pelo Poder Judiciário (artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que a Lei n. 11888/08 assegura às famílias de baixa 
renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção e habitação 
de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia; 

CONSIDERANDO a omissão do Município de Criciúma em dar efetividade 
à norma mencionada; 

CONSIDERANDO a necessidade de sanar a irregularidade verificada, 
que, por certo, prejudica as famílias no direito fundamental mencionado;  

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por 
seu órgão de execução, nos termos da Lei Complementar Federal n. 80/94 e da Lei 
Complementar Estadual n. 575/12, resolve instaurar o presente PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE TUTELA COLETIVA, para apurar os fatos acima relatados. 
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1) Proceda-se o registro do procedimento e à autuação.  

2) Afixe-se cópia do presente no Mural da Defensoria Pública de Chapecó/SC, 
para publicidade, por 10 dias.  

3) Comunique-se a Defensoria-Geral e a Corregedoria-Geral; 

4) Oficie-se ao Municípios de Criciúma para que, no prazo de 15 dias, preste as 
seguintes informações:  

a) o município está fornecendo a assistência técnica mencionada na legislação 
precitada (Lei nº 11.888/08);  

b) em caso negativo, qual ação está concretamente sendo realizada pelo 
município para que as famílias possam regularizar suas moradias, para posterior acesso aos 
serviços essenciais;  

c) se há cronograma para a execução dos serviços;  

d) outras informações que entender relevantes no contexto mencionado nesta 
requisição.  

5. Após, certifique-se o retorno das informações e voltem conclusos para análise. 

Criciúma, 17 de agosto de 2018. 

 

 

FERNANDO MORSCH 

Defensor Público 
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