DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

21ª Defensoria Pública da Capital

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA DA COMARCA
DA CAPITAL – SC

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 PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno,
CNPJ n. 82.951.229/0001-76, a ser citado na pessoa do Procurador Geral do Estado, com endereço
na Avenida Osmar Cunha, nº 220, Centro, Florianópolis (SC), CEP 88015-100; e
MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ
82.892.282/0001-43, a ser citado na pessoa de seu representante legal, na Rua Tenente Silveira, nº
60, Centro, Florianópolis (SC), CEP 88010-300;
, pelos motivos de fato e de direito que serão expostos a seguir.
Com a finalidade de orientar o leitor, apresenta-se sumário dos capítulos que integram a presente
peça.

1. 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,
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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 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 verá a seguir, a presente demanda visa a tutelar o direito à educação das
crianças residentes em Florianópolis que não tem acesso ao ensino básico.
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 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.
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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 07-042016)
Dessa forma, não há discussão quanto à legitimidade da Defensoria Pública para a
proposição da presente demanda.

2.

DOS FATOS

Desde o início do presente ano, a Defensoria Pública passou a receber demandas que,
antes, não eram comuns.
Aportaram na Defensoria Pública diversas famílias que não conseguiram vaga em
escola para seus filhos, conforme demonstra a documentação anexa.
O problema acontece especialmente no Norte da Ilha, segundo a Defensoria Pública
conseguiu apurar.
De acordo com declarações anexas fornecidas pela secretaria Municipal de Educação,
não há vagas em nenhuma das escolas do norte da ilha para o ensino fundamental.
A Defensoria Pública conseguiu, pela via administrativa, solucionar alguns casos
individuais.
Entretanto, a demanda se acumula e o Município de Florianópolis deixou de atender às
solicitações desta Instituição, motivo pelo qual já houve o ajuizamento de algumas ações individuais.
Ademais, consoante informações obtidas com o Conselho Tutelar Norte, por intermédio
da Conselheira Tutelar Olga Iung, neste ano foram mais de 350 crianças prejudicadas e que,
possivelmente, perderão o ano letivo. Acrescentou a Conselheira que, no início do ano houve reunião
com as secretarias municipal e estadual de educação, além de Ministério Público, mas até agora o
problema não foi resolvido, o que torna a presente ação indispensável.
3.

DA EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

O Estado tem o dever de garantir à criança e ao adolescente ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria (art. 205 e art.
208, I, da Constituição Federal; art. 54, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
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Cabe ao Município atuar prioritariamente ensino fundamental e educação infantil (art.
211, § 2º da Constituição Federal) e ao Estado fornecer prioritariamente ensino fundamental e médio
(art. 211, § 3 da Constituição Federal).
A Lei n. 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê no inciso I do artigo
4º que “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada
da seguinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c) ensino médio”.
No mesmo diploma o Legislador instituiu que:
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
[...] II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;
[...] VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio
a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;
Art. 11. Os Municípios incumbir‐se‐ão de:
[...] V ‐ oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. [...].
Conforme o art. 53, V do Estatuto da Criança e do adolescente: “A criança e o
adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: [...] V- acesso à escola
pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a
irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica”. (grifo nosso).
A Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, garante
expressamente em seu art. 4º que todas as crianças com mais de quatro anos de idade terão direito
de estudar na escola mais próxima de sua residência. E isso se deve com vistas à preservação da
frequência escolar e à redução de custos com transporte, além de permitir maior tempo de
convivência entre a criança e sua família.
Não há dúvidas, portanto, do amparo jurídico da presente pretensão.

4.

DO DANO MORAL COLETIVO
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Ao mesmo tempo, o dano moral coletivo, entendido como "injusta lesão da esfera moral
de uma dada comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores
coletivos"1, também resta incontroverso.
Leciona André de Carvalho Ramos:
É preciso sempre enfatizar o imenso dano moral coletivo causado pelas
agressões aos interesses transindividuais...Com isso, vê-se que a
coletividade é passível de ser indenizada pelo abolo moral, o qual, por sua
vez, não necessita ser a dor subjetiva ou estado anímico negativo, que
caracterizariam o dano moral na pessoa física, podendo ser o desprestígio
do serviço público, do nome social, a boa-imagem de nossas leis ou mesmo
o desconforto da moral pública que existe no meio social.2
O atendimento à legislação, o respeito à Constituição e, principalmente, o respeito aos
direitos das crianças e dos adolescentes por parte do Poder Público constituem um direito difuso e
diz respeito a toda comunidade. Por isso, quando não observado, gera danos a todos.
5.

DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Diante de tudo que foi exposto, verifica-se que a conduta dos Réus em não proporcionar
vaga em ensino fundamental vem causando danos a um número indeterminado (mas determinável)
de pessoas.
Crianças que deveriam estar na escola ficam em casa durante o dia, sem acesso ao
conhecimento ou à socialização. Ao mesmo tempo, pais deixam de trabalhar para poder tomar conta
de seus filhos, o que deixa as famílias que já são pobres (porque não conseguem pagar estudo
particular) em um estado ainda maior de vulnerabilidade.
Com efeito, a conduta ilícita dos réus causa aos membros dessas famílias inegável dano
moral e material decorrentes de origem comum (art. 81, III, do CDC).
Danos morais porque é inegável o dano psicológico da criança fora da escola e do
tormento dos pais que têm que lidar com essa situação.
Danos materiais porque membros de diversas famílias tiveram que deixar de trabalhar
para tomar conta dos pequenos sem escola.
6.

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. “Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro”. Revista de Direito do
Consumidor. Nº 25, São Paulo: RT, 1994, p. 55
2 RAMOS, André de Carvalho. “A ação civil pública e o dano moral coletivo”. Revista de Direito do Consumidor. Nº 25,
São Paulo: RT, 1994, p. 81.
1
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A liminar tem como escopo, em ação civil pública, fazer cessar imediatamente a
atividade danosa, nociva, e exigir o cumprimento de normas jurídicas, sob pena de ineficácia ou
desprestígio do provimento final, cenário comum no âmbito das ações civis públicas.
Sobre a possibilidade de concessão de liminares em sede de ação civil pública contra o
Poder Público, condicionada apenas a prévia oitiva do representante da pessoa jurídica de direito
público, no prazo e na forma do artigo 2º da Lei 8.437/92, é maciça a jurisprudência pátria (STJ –
AARESP 303206 – RS – 1ª T. – Rel. Min. Francisco Falcão – DJU 18.02.2002 – p. 00256).
O art. 12 da Lei 7.347/85 estabelece forma de provimento antecipatório que poderá ser
dado com ou sem justificação prévia:
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação
prévia, em decisão sujeita a agravo.
Já o art. 294 do Código de Processo Civil prevê que a tutela provisória pode fundar-se
em urgência ou evidência.
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.
No caso em testilha, a probabilidade do direito está consubstanciada nos arrazoados
acima e nos documentos que instruem a presente ação, que demonstram a ilegalidade da omissão
dos Réus em providenciarem o ensino fundamental às crianças desta cidade.
O perigo de dano se evidencia no fato de que crianças em idade escolar não estão
estudando, causando grave prejuízo ao seu desenvolvimento intelectual e social.
Sob este aspecto, portanto, não há dúvida quando à probabilidade do direito e o perigo
de dano, motivo pelo qual estão preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela de
urgência.
7.

DOS PEDIDOS

Ante o Exposto, requer seja despachada a petição inicial e, em decisão liminar, seja
concedida a tutela provisória de urgência determinando aos Réus que promovam imediatamente
a inclusão de todas as crianças que se encontram na fila de espera para o ensino fundamental
em Florianópolis e, caso não exista espaço físico, recursos humanos ou materiais nas instituições
públicas, arquem com os custos de escolas particulares3, sob pena de multa diária por
descumprimento;
No mérito, a confirmação da liminar e a condenação do Município de Florianópolis e do
Estado de Santa Catarina na obrigação de respeitar permanentemente o direito de acesso ao
ensino fundamental das crianças, adotando todas as medidas necessárias para tanto, seja por
Pelo volume de reasfaltamento sendo feito nas últimas semanas, temos certeza de que não haverá problemas
com a falta de recursos.
3
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meio de construção de novas escolas, aluguel de espaços, contratação de professores temporários,
pagamento de escolas particulares, parcerias com o setor privado etc., sob pena de multa diária por
descumprimento.
Para provar o alegado, requer-se a produção de toda a prova juridicamente admitida,
especialmente a pericial, a documental e a testemunhal.
Dá-se à causa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ante ao valor inestimável da
demanda.
Florianópolis, 11 de outubro de 2019.
Marcelo Scherer da Silva
Defensor Público
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