DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
NÚCLEO REGIONAL DE CRICIÚMA
6º Ofício do Núcleo Regional de Criciúma

EXCELENTÍSSIMA SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE CRICIÚMA/SC

Autos nº

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, por meio do Defensor Público que esta subscreve, vem, respeitosamente,
perante Vossa Excelência, com amparo no artigo 134 da Constituição Federal, artigo 104
da Constituição Estadual e artigo 1º e seguintes, da Lei 7347/85, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR

em face do MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, pessoa jurídica
de direito público interno, com sede na Rua Domênico Sonego, 541, Santa Bárbara, CEP
88804-050, a ser citado na pessoa do seu representante legal, o prefeito Márcio Búrigo,
pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
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I. FATOS

A Lei Orgânica do Município de Criciúma, visando
fomentar o ensino superior, prevê, em seu artigo 129, a destinação anual de um montante
da receita à Fundação Educacional de Criciúma – FUCRI.

A FUCRI foi instituída pela Lei 697/68 como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e tem como uma de suas finalidades
manter a Universidade do Extremo Sul Catarinense, denominada UNESC.

Definida a quem seria encaminhado esses recursos, faltava
decidir como seriam destinados em prol da população.

Assim, no intuito de regular esse dispositivo, foi editada a
Lei Complementar 01/90, alterada pela Lei 033/04, que definiu:

"Art. 1º Os recursos previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, da Lei
Orgânica do Município de Criciúma, serão destinados para bolsas de estudos a alunos
comprovadamente carentes e residentes há mais de dois anos no Município de Criciúma
e às pessoas com deficiência, independentemente da situação de carência." (Redação dada
pela Lei nº 91/2012)

Como é possível perceber, essas bolsas de estudos, referida
no dispositivo acima destacado, visam garantir que cidadãos carentes residentes no
Município de Criciúma possam ingressar no ensino superior.

Em 2005, a Lei 36/05 deu nova redação a tal dispositivo
para ampliar os beneficiários dessa bolsa de estudos, acrescentando os servidores públicos
municipais.
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Posteriormente, nova alteração foi promovida por meio da
Lei 96/2013, revogando as disposições contrárias presentes nas Leis Complementares
001/90 e 036/05 e restringindo os recursos exclusivamente para estágios não obrigatórios
remunerados, bolsas, bolsas trabalho, auxílios financeiros, auxilio escolar e Bolsa de
Estudos ou Ajuda de Custo a Atletas do Município.

Portanto, o que fez essa lei foi retirar o benefício antes
concedido também aos servidores públicos municipais e restringir a participação a
determinados beneficiários, sem interferir no regime aplicado a bolsa de estudos.

No entanto, um decreto posterior, a pretexto de regular a
Lei Complementar 01/90, alterada pela Lei 033/04, impôs um requisito restritivo ao
direito de participação dos estudantes carentes. Segundo esse malfadado decreto, somente
poderão se inscrever estudantes carentes residentes há mais de cinco anos em Criciúma.

Diante dessa nova regulamentação, o edital para inscrição e
seleção para bolsa de estudos para estudantes carentes lançado no corrente ano
determinou obediência aos critérios e demais disposições estabelecidas no regulamento
instituído pelo Decreto SA/nº 580/15 de 23 de março de 2015.

Ocorre que essa restrição é flagrantemente ilegal, pois
extrapola o seu poder regulamentar ao prever requisito não previsto em lei.

Sendo assim, esse requisito deve ser afastado por não
permitir que estudantes carentes residentes há mais de dois anos e menos de cinco anos
possam participar do processo seletivo.

II. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA
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A Lei 8078/90 ao acrescentar o inciso IV no artigo 1º, da
Lei 7347/85, possibilitou que qualquer interesse difuso ou coletivo seja defendido pelos
legitimados existentes no seu artigo 5º, dentre eles a Defensoria Pública.

Embora haja aqueles que defendam a análise da pertinência
temática para a atuação da Defensoria Pública, no presente caso está ausente qualquer
possibilidade de discussão.

A demanda aqui ajuizada procura garantir que cidadãos
carentes residentes há mais de dois anos possam participar do processo seletivo e essa é,
indubitavelmente, a principal função da Defensoria Pública, a atuação na defesa dos
necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. INTERESSES DIFUSOS

O Município de Criciúma, por meio do seu Prefeito
Municipal, lançou edital de inscrição e seleção de estudantes da graduação da
FUCRI/UNESC, candidatos a bolsa de estudos destinadas a alunos financeiramente
carentes e/ou pessoas com deficiência, nos termos do Decreto SA/n° 580/15.

Porém, diversamente da Lei Complementar 01/90, alterada
pela Lei 033/04, que estabelece como requisito de participação a residência há pelo menos
dois anos no Município de Criciúma, esse decreto restringiu a participação apenas àqueles
que residem há mais de 5 anos.

Com efeito, um número considerável de estudantes ficará
impossibilitado de participar do edital de inscrição e seleção, se as normas que regerem
esse edital, tiverem que se conformar ao malfadado decreto.
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IV. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER DE REGULAMENTAR DO DECRETO

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 84, expressa
os atos de competência privativa do Presidente da República e que, por analogia, devem
ser aplicados ao chefe do Poder Executivo Municipal. Dentre esses atos, há previsão de
expedição de decretos.

A doutrina tradicional, com base no nosso ordenamento
jurídico, sempre entendeu haver apenas uma espécie de decretos, aqueles que
regulamentam leis.

No entanto, por meio da Emenda Constitucional nº 32/01, o
artigo 84 da Constituição passou a prever excepcionalmente a expedição de decreto
autônomo em duas oportunidades: a) organização e funcionamento da administração
federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgão
públicos; b) extinção de funções e cargos públicos, quando vagos.

Portanto, se não for uma dessas situações, inviável a
expedição de decretos autônomos, haja vista excepcionalidade dessa espécie de ato.

No presente caso, trata-se de decreto que estabelece
critérios para inscrição e seleção de estudantes do Ensino Superior candidatos às bolsas
de estudos destinadas às pessoas comprovadamente carentes e às pessoas com deficiência.

Como é fácil perceber, a matéria tratada no decreto
mencionado não se enquadra naquelas permitidas pelo artigo 84, VI, da Constituição
Federal, permitindo chegar à conclusão de que a natureza jurídica do decreto é
regulamentar, disposta no inciso IV, da CF.
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Sendo decreto regulamentar, sua natureza é derivada (ou
secundária), porque somente é exercido à luz de lei preexistente.

A respeito disso, leciona CARVALHO FILHO que “o
poder regulamentar é subjacente à lei e pressupõe a existência desta. É com esse enfoque
que a Constituição autorizou o Chefe do Poder Executivo a expedir decretos e
regulamentos: viabilizar a efetiva execução das leis (artigo 84, IV).”1

Assim, o que se esperava do Prefeito Municipal era
exatamente isso, ou seja, que o Decreto SA/nº 580/15 de 23 de março de 2015 cumprisse
fielmente a palavra da lei.

Se a Lei Complementar 01/90, alterada pela Lei 033/04,
previu que “Os recursos previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica do Município
de Criciúma, serão destinados para bolsas de estudos a alunos comprovadamente carentes
e residentes há mais de dois anos no Município de Criciúma e às pessoas com deficiência,
independentemente da situação de carência", não poderia um decreto regulamentar prever
residência há pelo menos 05 (cinco) anos em Criciúma, como o fez o Decreto SA/nº
580/15 de 23 de março de 2015.

Esse requisito imposto pelo decreto não tinha o condão de
regulamentar a lei e sim restringir direitos de estudantes carentes. Não há dúvidas de que
a pretexto de regular a lei, o decreto extrapolou ser dever e se intrometeu em matéria afeta
a lei.

A jurisprudência dos tribunais brasileiros é uníssona ao
afirmar, sem titubear, sobre a impossibilidade de um decreto restringir direitos previstos
em lei:
1

Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 24ª edição.
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SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RIBEIRÃO PRETRO PRÊMIO -INCENTIVO
Benefício criado pela Lei Complementar Municipal nº 406/94 Decreto Municipal nº 249
/96 exclui o benefício dos servidores em estágio probatório Inviabilidade Decreto não
pode restringir direitos estabelecidos em Lei Precedentes do TJSP Apelo desprovido e
reexame necessário parcialmente acolhido (APL 00115715120138260506 SP 001157151.2013.8.26.0506 (TJ-SP) João Carlos Garcia, em 23/10//2014).

TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO NORMATIVA/SRF Nº 25/99. LEI Nº 9.718/98.
BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.598/77. CUSTO ORÇADO.
IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
(...)
8. O ato administrativo, no Estado Democrático de Direito, está subordinado ao
princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que equivale a assentar
que a Administração só pode atuar de acordo com o que a lei determina. Desta sorte, ao
expedir um ato que tem por finalidade regulamentar a lei (decreto, regulamento,
instrução, portaria, etc.), não pode a Administração inovar na ordem jurídica, impondo
obrigações ou limitações a direitos de terceiros.
9. Consoante a melhor doutrina, "é livre de qualquer dúvida ou entre dúvida que, entre
nós, por força dos arts. 5, II, 84, IV, e 37 da Constituição, só por lei se regula liberdade
e propriedade; só por lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer. Vale dizer:
restrição alguma à liberdade ou à propriedade pode ser imposta se não estiver
previamente delineada, configurada e estabelecida em alguma lei, e só para cumprir
dispositivos legais é que o Executivo pode expedir decretos e regulamentos." (Celso
Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros
Editores, 2002).
10. Aplicação analógica do entendimento assentado nos precedentes desta Corte: REsp
584798/PE, desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 06.12.2004; REsp 491304/PR,
Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 18.08.2003; e REsp 443910/PR,
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desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 19.12.2002, no sentido de que "admissível que o
poder regulamentar extrapole seus limites, ensejando a edição dos chamados
'regulamentos autônomos', vedados em nosso ordenamento jurídico, a não ser pela
exceção do art. 84, VI, da Constituição Federal".
(...)
(RESP 665880/RS, Min. Luiz Fux, primeira turma, DJ 13/03/2006)

Assim, se não bastasse a ofensa ao artigo 84 da Constituição
Federal e ao Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37, há evidente ofensa ao
Princípio Sensível da Separação dos Poderes.

Acrescenta-se que fere também a igualdade entre todos os
habitantes do município, restrição essa que, se possível, somente mediante lei; e, da
mesma forma, ao direito adquirido dos estudantes carentes e/ou deficientes que já se
utilizavam do benefício da bolsa de estudos.

Portanto, é de suma importância a anulação do item 2.1.a.,
do Decreto SA/nº 580/15 de 23 de março de 2015, que exige residência há pelo menos
cinco anos no Município de Criciúma, por extrapolar o seu poder de regulamentar.

Como o edital não detalhou os requisitos para inscrição,
mas fez remissão ao decreto em questão, anulando o item acima mencionado, o requisito
deixa de ser exigido, sem qualquer reparo ao edital.

III. DA LIMINAR

Conforme exposto ao longo de toda a petição inicial, a
situação é de extrema gravidade, haja a vista o impedimento de uma gama gigantesca de
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estudantes carentes em participar da tão esperada bolsa de estudos da conceituada
UNESC.

Mais do que um direito fundamental à educação, o ingresso
no ensino superior é a possibilidade dessas pessoas carentes de ter uma esperança de uma
vida digna para elas e para suas famílias.

Em casos como este é necessária a adoção de tutela
jurisdicional de urgência apta a evitar a ocorrência de lesões ainda maiores ao direito
fundamental à educação e à vida desses cidadãos.

A Constituição Federal de 1988 é terreno fértil à tutela de
urgência, na medida em que garante o acesso à justiça, a tutela jurisdicional adequada
(art. 5º, XXXV), bem como a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII); tudo a
possibilitar a plena eficácia do direito no plano processual.

Acrescente com Nery e Nery que “não é suficiente o direito
à tutela jurisdicional. É preciso que essa tutela seja adequada, sem o que estaria vazio o
princípio. Quando a tutela adequada para o jurisdicionado for medida urgente, o juiz,
preenchidos os requisitos legais, tem de concedê-la, independentemente de haver lei
autorizando, ou, ainda, que haja lei proibindo a tutela urgente.”2

Na mesma linha de raciocínio, concluem os referidos
doutrinadores que “isto ocorre casuísticamente no direito brasileiro, com a edição de
medidas provisórias ou mesmo de leis que restringem ou proíbem a concessão de
liminares, o mais das vezes contra o poder público. Essas normas têm de ser interpretadas
conforme a Constituição. Se forem instrumentos impedientes de o jurisdicionado obter a
tutela jurisdicional adequada, estarão em desconformidade com a Constituição e o juiz

2

Nery Jr., Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. Ed. RT. pág.1.115
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deverá ignorá-las, concedendo a liminar independentemente de a norma legal proibir essa
concessão”.

A ação civil pública, muito por conta de sua finalidade,
prevê que, como ensina Rodolfo Camargo Mancuso, “conjugando-se os arts. 4º e 12º da
Lei 7.347/85, tem-se que a tutela de urgência há de ser obtida através de liminar que, tanto
pode ser pleiteada na ação cautelar (antecedente ou incidente, isto é interposta antes ou
no curso da ação civil pública) ou no bojo da própria ação civil pública”3.

Os requisitos para a concessão do mandado liminar são
insofismáveis no presente caso, sob pena de os cidadãos continuarem sujeitos à própria
sorte, sem o auxílio do Município que, diga-se de passagem, optou por financiar o ensino
superior e dar suporte aos estudantes carentes. Afinal, foi foram os eleitores de Criciúma
que deram poderes ao Legislativo para editar a Lei Orgânica do Município e as Lei
Complementares.

A plausibilidade do direito invocado, o fumus boni iuris,
evidencia-se por se tratar de um decreto que restringiu o direito desses estudantes carentes
em participarem da seleção de bolsa de estudos, sem que tal restrição constasse em lei.

No que diz respeito ao periculum in mora, Luiz Guilherme
Marinoni leciona: “basta que se demonstre a probabilidade da manutenção da situação
ilícita para que esteja preenchido o pressuposto do periculum in mora. Se o direito é
provável, ou melhor, se o ilícito é provável, e há também probabilidade de o ilícito
prosseguir, não há por que obrigar o autor a esperar o tempo necessário à prolação da
sentença para que o ilícito seja removido.”4

3

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública. 10ª edição. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, pág. 201.

4

MARINONI. Luiz Guilherme. Tutela específica: (arts. 461 CPC e 84 CDC). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2000.
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Se não bastasse, o receio de dano irreparável é ainda mais
evidente em razão do risco de milhares de estudantes já matriculados na Universidade do
Extremo Sul Catarinense neste 1º semestre de 2015 não conseguirem se inscrever no
processo de seleção das bolsas PMC. Há também aqueles que poderão trancar o curso e
perder estágio remunerado e outros que acumularão dívidas para se manter no curso.

Assim, mostra-se necessário afastar o requisito de inscrição
que exige residência no Município de Criciúma por no mínimo 5 (cinco) anos,
possibilitando que todos estudantes residentes há mais de dois anos possam participar, de
acordo com o requisito previsto em lei, cujo o malfadado decreto desrespeitou.

No entanto, para que a medida surta efeito, deve-se
determinar nova abertura do prazo de inscrição, com ampla publicidade, para que todos
os estudantes carentes na situação acobertada pela lei possam participar.

Diante da relevância do fundamento da demanda, e
considerando os sérios prejuízos impostos aos estudantes carentes do Município de
Criciúma, seria totalmente temerário aguardar até decisão final para o cumprimento da
obrigação que resulta cristalina das normas constitucionais explicitadas.

IV. DOS PEDIDOS

a) Isto posto, é a presente para requerer a Vossa
Excelência a concessão da liminar, inaudita altera pars, na forma dos artigos 11 e 12 da
Lei 7347/85, para determinar ao Réu que reabra os prazos de inscrição aos candidatos
carentes financeiramente para seleção de bolsa de estudos, conforme Lei Complementar,
e faça uma ampla publicidade para que todos possam participar, sob pena de multa diária
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de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da medida, sem prejuízo de
eventual responsabilização criminal, por desobediência, de seus gestores.

b) Que após a concessão liminar, seja o ente
demandado citado na pessoa de seu representante legal, no endereço declinado no
preâmbulo desta peça, para, querendo, ofertar resposta, sob pena de revelia, e tudo sob os
permissivos do art. 172, § 2º do CPC.
c) Que uma vez processados, sejam JULGADOS
PROCEDENTES OS PEDIDOS, tornando-se, assim, definitivos os efeitos da liminar
anteriormente outorgada, anulando o item 2.1.a., do Decreto SA/nº 580/15 de 23 de março
de 2015, que exige residência há pelo menos cinco anos no Município de Criciúma;

d) Requer provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos, notadamente com os documentos que instruem a presente
demanda.
e) Requer a intervenção do Ministério Público para os
termos da ação. (art. 5, § 1º, Lei nº 7.347/85).
Atribui-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
para efeitos fiscais.

Criciúma, 13 de abril de 2015.

FERNANDO HOLLANDA RIBEIRO
DEFENSOR PÚBLICO
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