
EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA _____ VARA _________ DA
COMARCA DE LARANJA DA TERRA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inquérito Civil nº. ____

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela Promotora de 
Justiça que ao final subscreve, vem, com base nos artigos 127, 129, inciso III, 203 e 
204, da Constituição Federal de 1988; artigos 1º, 5º, inciso I, 6º, 6º-A, 6º-C, caput e 
§2º, 6º-D, 15, incisos III e V, e 31da Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social; 
artigos 1º, caput, e inciso IV, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil  Pública); bem 
como nas resoluções 145/2004, 130/2005, 269/06 e 109/09 do Conselho Nacional  
de Assistência Social, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face do MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, pessoa jurídica de direito público 
interno,  CNPJ  nº  (xxxxxxxxxxx),  com  sede  na  Rua 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx),  representado pelo Prefeito Municipal,  Sr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pelos motivos  fáticos e 
de direito que seguem:

1. BREVE SÍNTESE

A  presente  demanda  tem  o  objetivo  de  exigir  do  Município  demandado  o 
cumprimento das normas cogentes contidas na Lei 8.742/93 e seus regulamentos no 
que se refere à rede de proteção socioassistencial  básica e especial. Considerando 
a existência de um sensível quantitativo de famílias em
situação de risco social, busca o Ministério Público judicialmente fazer com que
o  Município  de  Laranja  da  Terra  assuma  as  responsabilidades  que  lhes  foram 
constitucional e infraconstitucionalmente outorgadas através do Sistema Único de 
Assistência  Social,  de  forma a  que seja  implementado Centro  de Referência  de 
Assistência Social (CRAS) e demais equipamentos de proteção básica e especial, 
bem como a que sejam prestados os serviços socioassistenciais de média e alta 
complexidade  segundo  os  critérios  quantitativos  e  qualitativos  previstos  nas 
Resoluções 130/05, 269/06 e 109/09, todas do Conselho Nacional de Assistência 
Social. 

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Outorgou a Constituição de 1988 ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, 
do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis, 
conferindo à Instituição a nota de essencialidade à função jurisdicional do Estado 
(art. 127, caput da Carta de 1988). Na mesma linha, ao enumerar as suas funções 
institucionais, conferiu ao Parquet, o art. 129, inciso



III do mesmo diploma constitucional, o poder-dever de instaurar inquéritos civis e de 
ajuizar ações civis públicas como forma de tutela do patrimônio público e
social,  do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  Seguindo a 
esteira do regramento constitucional, a legislação ordinária cometeu ao Ministério 
Público legitimação ao ajuizamento da ação civil  pública com vistas à defesa de 
qualquer direito difuso ou coletivo, dispondo neste sentido os artigos 1º, inciso IV c/c 
5º, inciso I, da Lei nº 7.347/85 e 25, IV, “a” da Lei nº 8.625/93.

Claramente a Assistência Social constitui direito subjetivo do cidadão, capaz de ser 
tutelado de forma coletiva, já que possui destinatários indeterminados ligados por 
uma relação de fato,  consistente na situação de vulnerabilidade social.  É  o que 
dispõe o artigo 1º da Lei 8.742/93: 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, 
é  Política  de  Seguridade  Social  não  contributiva,  que  provê  os 
mínimos  sociais,  realizada  através  de  um  conjunto  integrado  de 
ações  de  iniciativa  pública  e  da  sociedade,  para  garantir  o 
atendimento às necessidades básicas.

Este mesmo diploma legal foi criterioso ao atribuir ao Ministério Público o dever de 
zelar pelo cumprimento das normas definidas para o adequado funcionamento do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS): 

Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos estabelecidos nesta lei.

Com efeito, resta cristalina a legitimidade ativa do Ministério Público em seu atuar 
voltado à estruturação adequada da rede de Assistência Social deste Município.

2. DOS FATOS:

No  âmbito  desta  Promotoria  de  Justiça  foi  instaurado  o  Inquérito  Civil  nº 
(XXXXXXXXXXXXXXXXX)  com o  objetivo  de  apurar  as  deficiências  da  rede  de 
proteção socioassistencial especial deste Município, tendo em vista sua importante 
contribuição no âmbito do Sistema Único de Assistência Social para a reconstrução 
de vínculos familiares  e comunitários,  a  defesa de direitos,  o  fortalecimento das 
potencialidades e aquisições, bem como para a proteção de famílias e indivíduos no 
enfrentamento das situações de violação de direitos.

Iniciado o trâmite de coleta de informações, apurou-se a existência de um vultoso 
quantitativo populacional vivendo em situação de vulnerabilidade social, dados que, 
apesar de notórios, podem ser facilmente demonstrados pelo número de famílias 
incluídas no Cadastro Único de Benefícios Assistenciais (CADÚNICO) e, portanto, 
necessitadas de amparo estatal para fins de sustentabilidade de renda e autonomia 
social. 

Além disso, no bojo do Inquérito Civil que suporta a presente ação foram acostados 
documentos que demonstram a  clara  ineficiência  da  rede de proteção social  no 
âmbito  do Município.  Nesse contexto devem ser ressaltados os documentos que 



demonstram a existência de um conjunto de pessoa em situação de vulnerabilidade 
social e a própria incapacidade da rede
socioassistencial em absorver a demanda que lhe é peculiar (vide anexo relatório 
da  Rede Socioassistencial  elaborado pelo  Centro  de  Apoio  Operacional  de 
Defesa Comunitária deste Parquet).

Ademais,  o  Município  não  observa  os  padrões  mínimos  de  funcionamento  dos 
Centros  de  Referência  de  Assistência  Social  sugeridos  pelo  Ministério  do 
Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  para  a  adequada  realização  dos 
serviços  socioassistenciais  de  proteção  básica  e  especial,  deixando  evidente  a 
deficiência na rede municipal, uma vez que os CRAS e CREAS, além de possuírem 
interface com as demais políticas públicas, tem a função de
articular,  coordenar  e  ofertar  os  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios 
relacionados à seara da proteção social.

Note-se que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estabelece 
parâmetros de referência para o adequado funcionamento de tais serviços, impondo 
que em Municípios de Pequeno Porte I haja, ao menos um Centro de Referência 
Assistência Social – CRAS funcionando adequadamente,  o que não condiz com a 
realidade do Município.

Além disso,  os  serviços  de proteção social  básica  e  especial  do  Município  vem 
sendo ofertados em desconformidade com as normas de assistência social, o que 
dificulta muito, se não impede, a que sejam atingidos seus objetivos, quais sejam: 
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de 
direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 
indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 

Como se depreende do relatório elaborado pelo Centro de Apoio Operacional de 
Defesa Comunitária - CACO do Ministério Público, após visitas técnicas ao CRAS E 
OUTROS LOCAIS ONDE OCORRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PROTEÇÃO SOCIAL) estão inadequados, eis que esses mesmos equipamentos 
públicos apresentam inadequações relativas a execução dos serviços, além de falta 
de recursos materiais e humanos necessários a sua perfeita execução.

Visa  portanto,  a  presente  demanda,  exigir  que  o  Município  se  adeque  aos 
parâmetros  legais  estabelecidos  para  o  funcionamento  do  Sistema  Único  de 
Assistência Social, estruturando sua rede de proteção social através da criação e 
funcionamento adequado de Centro de Referência de Assistência Social e demais 
equipamentos e serviços socioassistenciais desse nível de proteção social e porte 
municipal. 

3. A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL

Os antecedentes históricos da assistência social  no Brasil  remontam ao período 
colonial, onde a assistência aos pobres era marcada por um caráter filantrópico e 
caritativo, com protagonismo da Igreja e dos chamados “homens bons”, tendo como 
atividade principal o recolhimento e a distribuição de esmolas. Confundia-se com a 
própria assistência médica, pois era voltada basicamente a questões de higiene e 



saúde da população. Posteriormente, com o fim da escravidão e o início do processo 
de industrialização, a assistência passou a fomentar a disciplina e a preparação para 
o trabalho.

Com a revolução de 1930, por sua vez, a questão social foi conduzida para o centro 
da agenda pública, impulsionada pelo fortalecimento de lutas sociais e trabalhistas, 
já  podendo  ser  verificado  na  Constituição  de  1934  o  direito  à  subsistência  e  a 
responsabilidade do Poder Público no amparo aos indigentes. 

Neste contexto, a Assistência Social como campo de ação governamental registra 
no Brasil duas ações inaugurais: a primeira, em 1937, com a criação do CNSS – 
Conselho Nacional de Serviço Social; e a segunda, na década de 40, com a criação 
da Legião Brasileira de Assistência.

A partir de 1977, com a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, a 
Assistência Social, então na condição de fundação pública, vinculou-se ao sistema 
de proteção, sem contudo, definir rumos de unidade no novo SINPAS – Sistema 
Nacional de Previdência e Assistência Social, que considerava a centralidade e a 
exclusividade da ação federal. 

Assim, o que se verificou até o advento da Constituição Federal de 1988 foi  um 
modelo assistencial  baseado na filantropia e na benemerência privada. As ações 
assistenciais eram voltadas para crianças, adolescentes, idosos, gestantes, pessoas 
com  deficiência,  porém  como  segmentos  isolados,  em  ações  estanques  e  sem 
articulação  umas  com  as  outras.  Não  havia  preocupação  com  diagnósticos  de 
demandas  e  necessidades  coletivas,  pois  eram  voltadas  ao  atendimento  de 
necessidades individuais.

A Constituição de 1988, por sua vez, promoveu mudanças bruscas nesse contexto, 
tornando a assistência social uma política de proteção articulada a outras políticas 
sociais destinadas à promoção da cidadania.

Foram inauguradas novas  perspectivas,  como a  unidade nacional  da  política  de 
assistência social e não só federal, seu reconhecimento como dever de Estado no 
campo da seguridade social  e  não mais  uma política isolada e complementar  à 
Previdência Social, com papel público pouco ou nada definido; o caráter de direito 
de cidadania e não mais ajuda ou favor ocasional e emergencial; a organização, sob 
o  princípio  da descentralização e da participação,  rompendo com a centralidade 
federal  e  com  a  ausente  democratização  da  sua  gestão  sob  o  âmbito 
governamental.

Contudo,  apesar  das  inovações  constitucionais,  a  ausência  de  uma  proposta 
nacional, capaz de catalisar de forma estratégica todas essas mudanças, levou a 
múltiplas experiências municipais, estaduais e federais, nem sempre convergentes 
em seus propósitos.

Somente em 1993, após amplo debate e negociações em nível nacional envolvendo 
gestores municipais, organizações não governamentais, técnicos e pesquisadores 
com o Governo Federal foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei  
8.742/93), iniciando o processo de construção da gestão pública e participativa da 
assistência social, através de conselhos deliberativos e paritários nas três esferas de 



governo.  Ademais,  dentre  outras  medidas,  instituiu  o  Conselho  Nacional  de 
Assistência Social  como órgão máximo de deliberação da política de assistência 
social,  delegando-lhe  competência  de  convocar  a  Conferência  Nacional  de 
Assistência  Social  com  instância  privilegiada  de  participação  popular  e  controle 
social da Política Nacional de Assistência Social.

Com  a  realização  da  IV  Conferência  Nacional  de  Assistência  Social,  em  2003, 
deliberou-se pela implementação do Sistema Único de Assistência Social como um 
sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, que tem por função 
a gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social 
brasileira.  Já  no  ano  seguinte,  após  ampla  participação  de  diversos  setores  da 
sociedade, foi aprovada a Política Nacional de Assistência Social, regulamentada em 
2005  pela  Norma  Operacional  Básica  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social 
aprovada na Resolução 130/2005 do Conselho Nacional  de Assistência Social  e 
posteriormente atualizada pela nova Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social  aprovada na Resolução 33/2012 do Conselho Nacional  de 
Assistência  Social.  Ao  final  deste  processo,  foi  editada  recentemente  a  Lei 
12.435/2011, que altera a Lei Orgânica de Assistência Social  para instituir legalmente 
o Sistema Único da Assistência Social.

4. O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

Como visto, a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado e tem suas 
ações  estruturadas  por  meio  de  um  conjunto  integrados  de  ações  de  iniciativa 
pública e da sociedade visando a garantir o atendimento às necessidades básicas 
do  cidadão.  O  SUAS,  portanto,  caracteriza-se  como  um  sistema  público  não 
contributivo,  descentralizado  e  participativo,  que  tem  por  função  a  gestão  do 
conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social brasileira.

Esse modelo de gestão pressupõe, ainda, o cofinanciamento das ações pelas três 
esferas  de  governo  (União,  Estados  e  Município),  um  mecanismo  de  gestão 
compartilhada com definição clara das competências técnico-jurídicas de cada um 
dos  entes,  bem  como  a  participação  e  mobilização  da  sociedade  civil  na  sua 
implantação e implementação.

4.1 Os níveis de proteção social

Para a consecução de suas finalidades, o SUAS é organizado por níveis de proteção 
social, a saber: i) proteção social básica; e ii) proteção social especial (esta, dividida 
em média e alta complexidade).

A proteção social básica é formada pelo conjunto de serviços, programas, projetos 
e benefícios da assistência social que visam a prevenir situações de vulnerabilidade 
e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.  Destina-se à população que 
vive  em  situação  de  vulnerabilidade  social  decorrente  da  pobreza,  privação 
(ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, entre outros) 
e/ou fragilização de vínculos afetivos.



Este  nível  de  proteção  é  operado  por  meio  de:  i)  Centros  de  Referência  de 
Assistência Social (CRAS), territorializados de acordo com o porte do município; ii) 
rede  de  serviços  socioeducativos  direcionados  para  grupos  geracionais, 
integeracionais,  grupos  de  interesse,  entre  outros;  iii)  benefícios  eventuais;  iv) 
benefícios  de  prestação  continuada;  e  v)  serviços  e  projetos  de  capacitação  e 
inserção produtiva. 

A principal unidade onde são prestados os serviços continuados de proteção básica 
é o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), caracterizando-o como a 
porta de entrada do SUAS. Este pode ser definido como sendo a unidade pública 
municipal,  de  base  territorial,  localizada  em  áreas  com  maiores  índices  de 
vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais 
no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos 
socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

A  proteção  social  especial  é  formada pelo  conjunto  de  serviços,  programas e 
projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições 
e  a  proteção  de  famílias  e  indivíduos  para  o  enfrentamento  das  situações  de 
violação  de  direitos. Tem  por  referência  a  ocorrência  de  situações  de  risco  ou 
violação de direitos.  Inclui  a  atenção a  crianças e adolescentes  em situação de 
trabalho;  adolescentes  em  medida  socioeducativa;  crianças  e  adolescentes  em 
situação de abuso e/ou exploração sexual;  crianças,  adolescentes,  pessoas com 
deficiência,  idosos,  migrantes,  usuários  de  substâncias  psicoativas  e  outros 
indivíduos  em  situação  de  abandono;  e  famílias  com  presença  de  formas  de 
negligência,  maus  tratos  e  violência. Está  dividida  em serviços  de  média  e  alta 
complexidade: 

a)  Média complexidade: compreende a oferta de serviços de orientação e o apoio 
especializado e continuado a indivíduos e famílias com direitos violados, mas cujos 
vínculos familiares e comunitários não foram rompidos, tendo a família como foco de 
suas  ações,  na  perspectiva  de  potencializar  sua  capacidade  de  proteção  e 
socialização de seus membros.

b)  Alta  complexidade:  compreende  a  oferta  de  serviços  voltados  à  garantia  da 
proteção  integral,  moradia,  alimentação,  higienização  e  trabalho  protegido  para 
famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, 
necessitando serem retirados do convívio familiar e/ou comunitário. 

A principal unidade onde são materializados os serviços continuados de proteção 
social  especial  é  o  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social 
(CREAS),  podendo  este  ser  implantado  com  abrangência  local  ou  regional,  de 
acordo com o porte, nível de gestão e necessidade dos municípios, além do grau de 
incidência e complexidade das situações de violação de direitos. Tem como funções: 
i) promover a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão 
dos serviços, potencializando ações para os usuários; e ii) articular os serviços de 
média complexidade, operando a referência e a contra-referência com a rede de 
serviços sócio-assistenciais de proteção básica e especial com as demais políticas 
públicas setoriais e com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.



5. A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NO ÂMBITO DO SISTEMA
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

Como já se afirmou, a organização da assistência social tem como uma de suas 
diretrizes  a  descentralização  político-administrativa  para  os  Estados,  o  Distrito 
Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo, o 
que é previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei 8.742/93.

Desta forma, são previstos como objetivos do SUAS a consolidação de uma gestão 
compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica e articulada entre os entes 
federativos (art. 6º, inciso I, da Lei 8.742/93).

Cabe, no entanto, identificar as parcelas de responsabilidade e competência de cada 
ente federativo na consecução dessa política articulada e na execução dos serviços 
de  proteção  social  básica  e  especial.  A Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  (Lei 
8.742/93)  dispõe sobre critérios de divisão de competências em seu artigo 12 e 
seguintes, onde se destaca quanto à responsabilidade do ente municipal:

Art. 15. Compete aos Municípios:
I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos
benefícios  eventuais  de  que  trata  o  art.  22,  mediante  critérios 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;
II - efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral; 
III - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a 
parceria com organizações da sociedade civil;
IV - atender às ações assistenciais de caráter de emergência;
V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art. 23
desta lei;
VI  -  cofinanciar  o  aprimoramento  da  gestão,  os  serviços,  os 
programas e os projetos de assistência social em âmbito local;
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011);
VII - realizar o monitoramento e a avaliação da política de
assistência social em seu âmbito;
Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as
atividades continuadas que visem à melhoria de vida da
população e cujas ações, voltadas para as necessidades
básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes
estabelecidos nesta Lei.
§ 1º O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais.
§ 2º Na organização dos serviços da assistência social serão
criados programas de amparo, entre outros:
I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e
social, em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição
Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente);
II - às pessoas que vivem em situação de rua.



Claramente  a  lei  definiu  que  na  estruturação  e  funcionamento  dos  serviços  de 
proteção básica e especial do Sistema Único de Assistência Social, o Município tem 
responsabilidade preponderante, cabendo aos Estados e União, salvo nos casos de 
emergência, uma atuação meramente fiscalizatória e subsidiária, sem prejuízo se 
seu  dever  de  cofinanciamento,  através  de  transferências  automáticas,  operadas 
fundo-a-fundo, conforme se depreende, por exemplo, dos artigos 12 e 13 da própria 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS):

Art. 12. Compete à União:
I - responder pela concessão e manutenção dos benefícios de
prestação continuada definidos no art. 203 da Constituição
Federal;
II - cofinanciar, por meio de transferência automática, o
aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os
projetos de assistência social em âmbito nacional;
III - atender, em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência.
IV - realizar o monitoramento e a avaliação da política de
assistência social e assessorar Estados, Distrito Federal e
Municípios para seu desenvolvimento.

Art. 13. Compete aos Estados:
I  -  destinar  recursos  financeiros  aos  Municípios,  a  título  de 
participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais
de  que  trata  o  art.  22,  mediante  critérios  estabelecidos  pelos 
Conselhos Estaduais de Assistência Social;
II  -  cofinanciar,  por  meio  de  transferência  automática,  o 
aprimoramento  da  gestão,  os  serviços,  os  programas  e  os 
projetos de assistência social em âmbito regional ou local;
III - atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais 
de caráter de emergência; 
IV - estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e 
consórcios  municipais  na  prestação  de  serviços  de  assistência 
social;
V - prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência 
de  demanda  municipal  justifiquem  uma  rede  regional  de 
serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.
VI - realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência 
social e assessorar os Municípios para seu desenvolvimento.

Observe-se  que  a  leitura  a  contrário  sensu  do  artigo  13,  inciso  V,  informa  que 
apenas  seria  de  responsabilidade  do  Estado  à  prestação  direta  de  serviços 
assistenciais nas hipóteses em que seus custos ou ausência de demanda municipal 
justifiquem uma rede regional.

A responsabilidade dos Municípios acerca da oferta de serviços de proteção social 
especial  também  está  claramente  prevista  na  NOB/SUAS  de  acordo  com  seu 
respectivo porte.



No caso do Município de LARANJA DA TERRA, sendo este de Pequeno Porte I deve 
oferecer,  em  regra,  proteção  social  básica  através  de  serviços,  programas  e 
projetos. Como se depreende do texto abaixo:

Municípios de Pequeno Porte  I  e  II  –  “Considerando que sua rede é simples, 
ofertando serviços de proteção social básica (entre outros: atenção à família, seus 
membros  e  indivíduos,  potencialização  dessa  rede,  programas  de  inclusão 
produtiva),  esses  municípios  devem  participar  do  financiamento  desse  nível  de 
proteção.  As  demais  situações  de  média  e  alta  complexidade,  caso não se 
verifique  demanda potencial  para  a  instalação de equipamentos no próprio 
âmbito do município, devem ser ofertadas como serviços de referência regional, 
mantidos pela esfera estadual, ou mediante consórcios públicos, pactuados entre os 
municípios de determinada região que apresentem características semelhantes, ou 
por ambas as formas de financiamento. Assim, os municípios de pequeno porte I e 
II:

têm protagonismo no financiamento da proteção social básica; 
  cofinanciam  serviços  de  referência  regional  e  consórcios  públicos  para  os 
serviços de proteção social especial de média e de alta complexidade”.

Merece,  ainda,  destacar  que  apesar  de  tal  resolução  permitir  a  celebração  de 
consórcios  entre  entes  municipais  para  a  prestação  de  serviços  de  assistência 
social,  de forma a suprir  as deficiências das instâncias locais,  a utilização deste 
instrumento  fica  restrita  às  hipóteses  em  que:  i)  a  demanda  do  município  não 
justifique a disponibilização, em seu âmbito, de serviços continuados nos referidos 
níveis de proteção social; e ii) nos casos em que o município, devido ao seu porte ou 
nível  de  gestão,  não  tenha  condições  de  gestão  individual  de  um  serviço  ou 
território.

Ora, nenhuma das hipóteses mencionadas aplica-se ao caso em tela. Em primeiro 
lugar,  por  ter  restado  plenamente  demonstrado  no  Inquérito  Civil  que  lastreia  a 
presente ação a existência de demanda relevante de pessoas que necessitam dos 
serviços de proteção social.

O  Município  em  tela  vem  recebendo  recursos  do  FNAS  e  do  FEAS  para 
desenvolvimento de ações de assistência social na área de proteção social. Com 
efeito, estando o Município recebendo repasses do Fundo Nacional de Assistência 
Social, haja vista a demanda existente em âmbito local, este deveria ter estruturado 
sua  rede  de  proteção  social  com,  pelo  menos,  01  CRAS,  além  de  equipes 
profissionais de acordo com a NOB/SUAS/RH.

Ademais, ainda que a situação local fosse tal que permitisse a estruturação da rede 
de proteção especial dentre as hipóteses passíveis de serem prestadas mediante 
uma rede regional de serviços a regulamentação do SUAS é clara ao definir que 
cabe ao próprio Município a responsabilidade de se articular para prestar o serviço, 
não  podendo  se  desincumbir  de  sua  responsabilidade  sob  a  alegação  de 
dificuldades na obtenção da cooperação de outros entes. 

Nesse ponto, destaque-se que o Município além de não ter uma rede própria de 
serviços,  apesar  da  notória  demanda  em  seu  território,  também  não  supre  a 
necessidade de atendimento da população de forma regional. 



7.  DOS  SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO  ESPECIAL  E  O  FUNCIONAMENTO 
ADEQUADO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Como já  se  afirmou,  a  proteção  social  básica  tem  como  serviço  principal  o  de 
Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF), que consiste no trabalho de apoio, 
orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em 
situação  de  vulnerabilidade  social.  Compreende  atenções  e  orientações 
direcionadas  para  a  promoção  de  direitos,  a  preservação  e  o  fortalecimento  de 
vínculos  familiares,  comunitários  e  sociais  e  para  o  fortalecimento  da  função 
protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as 
submetem a situações de risco pessoal e social.

Para tanto, deve estar minimamente localizado em região central, com facilidade de 
acesso e maior circulação da população, e/ou em localidade estratégica para facilitar 
a articulação com a rede (CRAS, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, etc.) e a própria 
circulação das famílias. 

As instalações dos CRAS e dos equipamentos a ele referenciados, assim, devem 
ser compatíveis com os serviços ofertados, com espaços para trabalhos e grupo e 
ambientes  específicos  para  recepção  e  atendimento  reservado  das  famílias  e 
indivíduos,  assegurada  a  acessibilidade  às  pessoas  idosas  e  com  deficiência, 
consoante determina a Lei 8.742/93 em seu artigo 6º-D.

Ademais, o funcionamento adequado do CRAS e dos serviços de proteção social 
guardam estreita consonância com as normas previstas nas Resoluções 109/09 e 
268/06  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  disciplinadoras, 
respectivamente,  da  tipologia  dos  serviços  socioassistenciais  e  das  equipes  de 
referência necessárias para cada serviço ou equipamento da rede.

Dessa maneira, ressalte-se, o funcionamento do CRAS e a prestação dos serviços 
de proteção social só pode ser considerada adequada se atender às especificações 
constantes das normas acima, o que não acontece no Município de LARANJA DA 
TERRA,  como  comprovam  os  documentos  acostados  no  Inquérito  Civil  que 
acompanha a presente ação.

8. DO DIAGNÓSTICO

Como forma de viabilizar a adequada estruturação e funcionamento dos serviços da 
proteção social,  com a correta alocação territorial  dos  equipamentos e unidades 
respectivas, bem como para conferir um caráter sistêmico à rede socioassistencial 
municipal  e  os  devidos  fluxos  de  referenciamento  e  contra-referenciamento,  a 
normativa  do  SUAS  exige  a  elaboração  pelo  órgão  gestor  de  um  Plano  de 
Assistência Social. Este é elaborado geralmente para o prazo de uma administração 
e estabelece diretrizes, metas e ações da rede local. 

O Plano de Assistência Social, por constituir-se em um instrumento de planejamento 
estratégico da referida política, deve necessariamente basear-se em uma análise da 
situação atual do território sobre o qual esta deverá incidir. 



Vale, nesse aspecto, transcrever o que dita o Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate  à  Fome  sobre  a  imprescindibilidade  desse  diagnóstico:  “O  PAS é  um 
instrumento cujo processo de elaboração se dá pelo órgão gestor, e sua análise 
e aprovação são de competência do conselho, a fim de garantir o entendimento 
da oração:
(...)

exige  o  conhecimento  das  características  sociais,  políticas,  econômicas,   
culturais, locais e regionais, bem como das necessidades e demandas sociais da 
população-alvo;
(...)
  exige  o  conhecimento  da  rede  socioassistencial  existente,  constituída  pelos 
serviços,  programas,  projetos  e  benefícios  da  assistência  social,  das  ações  de 
transferências de renda e dos serviços de outras políticas públicas presentes no 
território.”

Desta forma, o Plano de Assistência Social, e todos os seus elementos, incluindo, 
neste conjunto, o próprio diagnóstico situacional do Município, deve ser submetidos 
à análise e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância 
com o princípio democrático e participativo que orienta o SUAS. Nesta esteira, assim 
dispõe  a  NOB/SUAS:  “O  Plano  de  Assistência  Social  é  um  instrumento  de 
planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução da PNAS na 
perspectiva do SUAS. Sua elaboração é de responsabilidade do órgão gestor da 
política, que o submete à aprovação do Conselho de Assistência Social, reafirmando 
o princípio democrático e participativo.”

Assim, depreende-se da normativa acima, como fase prévia à estruturação da 
rede  local,  a  elaboração  do  respectivo  diagnóstico  da  situação  atual  do 
Município,  o  qual  deverá  ser,  por  conseguinte,  submetido  ao  Conselho 
Municipal de Assistência Social para fins de análise e aprovação, o que não 
existe em LARANJA DA TERRA.

9. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

A leitura da presente ação demonstra de forma bastante nítida o descumprimento, 
pelo Município, de uma série de dispositivos legais e regulamentares que servem a 
sustentar  um  padrão  mínimo  de  qualidade  no  atendimento  dos  usuários  da 
Assistência Social e, da mesma forma, a viabilizar
uma  razoável  fiscalização  pelo  Conselho  de  Assistência  Social.  Tal  constatação 
impõe que se analise o cabimento da concessão antecipada da tutela pretendida, 
mormente diante da verossimilhança das alegações ora deduzidas.

Destarte, o artigo 12 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), confere ao Juiz o 
poder  de  conceder  medidas  liminares,  com ou  sem justificação  prévia  da  parte 
contrária, desde que presentes os pressupostos legais do  periculum in mora  e do 
fumus boni iuris, tabulações jurídicas plenamente aplicáveis à hipótese em tela. 

Em primeiro  lugar,  deve ser  ressaltado que o  Município  demandado teve ampla 
oportunidade de se manifestar no bojo do Inquérito Civil que sustenta a presente 



ação, inclusive nos momentos em que lhe foram solicitadas informações sobre sua 
adequação à normativa legal e naquele onde lhe foi proposta a celebração de um 
compromisso de ajustamento de conduta como
forma de evitar a litigância judicial. Por tal razão resta plenamente desnecessário, 
sendo mesmo ineficiente,  que se viabilize  nova possibilidade para que o  réu  se 
manifeste sobre os fatos descritos na presente, já tendo restado bastante clara sua 
intenção em se manter à margem dos padrões legais para funcionamento no âmbito 
do SUAS. 

O  fumus  boni  iuris,  por  sua  vez,  encontra-se  claramente  demonstrado  pelos 
documentos,  laudos e declarações integrantes do Inquérito  Civil  que acompanha 
esta inicial, capazes de indicar a verossimilhança dos fatos aqui narrados.

Há, ainda, um justificado receio quanto à possibilidade de a demora do provimento 
judicial gerar a ineficácia da tutela pretendida na presente demanda (periculum in 
mora)  caso  seja  aguardado  o  trânsito  em  julgado  para  que  se  providencie  a 
adequação do demandado aos padrões legais.  A uma, em razão deste continuar 
atendendo inúmeros usuários da rede socioassistencial municipal, a quem o Estado 
deveria garantir padrões mínimos de qualidade no
atendimento, já parametrizados concretamente nas normas reguladoras do SUAS, 
mas que continuarão sendo lesados em seu direito à Assistência Social
por constituírem público-alvo de serviços deficientes ou cuja fiscalização pública seja 
ineficiente. Em segundo lugar, eventual demora no deferimento da medida cautelar 
liminarmente  requerida  poderá  ensejar  o  retardamento  do  diagnóstico  e, 
conseqüentemente do início das obras indicadas, provocando o agravamento das 
situações de vulnerabilidade social e impedindo o acesso de
grande parcela de população necessitada aos equipamentos socioassistenciais.

Ademais,  a  existência  de  contínuos  repasses  federais  e  estaduais  para  a 
manutenção  de  uma  rede  municipal  adequada  impõe  que  se  determine 
imediatamente ao réu a adequação de sua rede aos padrões normativos do SUAS, 
sob pena de a haver aplicação indevida de recursos públicos e ser configurado ato 
de improbidade administrativa.

Desta  forma,  requer  o  Ministério  Público  seja  antecipada  a  tutela  pretendida  no 
capítulo  10  infra  da  presente  inicial,  especificamente  o  item  02  e  suas  alíneas 
respectivas,  determinando-se  liminarmente  ao  demandado  que  cumpra  as 
obrigações ali contidas, que nada mais são do reflexo das determinações legais do 
SUAS, consoante apresentado nesta inicial.

Para o caso de descumprimento das medidas liminares deferidas, requer-se, ainda, 
seja condenado o Município de LARANJA DA TERRA e, pessoalmente,  o gestor 
responsável  por  seu  descumprimento,  ao  pagamento  de  multa  diária,  por 
mandamento judicial descumprido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada 
um, a ser convertida ao Fundo Municipal de Assistência Social, sem prejuízo das 
demais sanções cíveis e criminais aplicáveis à espécie, ou da execução específica 
da tutela definitivamente outorgada por esse Juízo.

10. DO PEDIDO



Diante do exposto, requer o Parquet:
1. A citação do Município de LARANJA DA TERRA, na pessoa do Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, para, querendo, no prazo legal, contestar, sob pena de 
revelia.
2. Sejam julgados procedentes os pedidos da ação, com a prolação de decisão de 
natureza mandamental  e  cominatória  de obrigação de fazer,  determinando-se ao 
Município de LARANJA DA TERRA que:
a) O órgão Gestor seja instalado em local próprio, adequado e acessível, com placa 
que identifique o espaço como um serviço público do município e, ainda, que seja 
dotado dos equipamentos e meios necessários para o seu pleno funcionamento;
b) Seja providenciada vistoria por parte do Corpo de Bombeiros a todos os serviços 
vinculados  à  Política  de  Assistência  Social  no  território  para  que  se  verifique  a 
segurança destes equipamentos públicos;
c) O órgão Gestor inicie, em caráter de urgência, as adequações nas normatizações 
vigentes considerando o disposto na nova NOB/SUAS (Resolução CNAS, N.º 33, de 
12 de dezembro de 2012), firmando Lei Municipal estabelecendo o SUAS Municipal, 
com pisos de financiamento  por  nível  de  proteção,  estrutura  administrativa  e  de 
recursos humanos1 em conformidade com o disposto nas normatizações da Política 
de Assistência Social.  
d)  Considerando, ainda, a NOB SUAS 20052,  o município encontra-se na gestão 
básica da Política de Assistência Social. Deste modo, é imprescindível que o ente 
municipal assuma sua obrigação com a referida Política, em caráter de urgência, 
cumprindo todas as especificações da NOB/SUAS:2005.

Requisitos a serem cumpridos: 
- atender os requisitos previstos no art. 30 e seu páragrafo único da LOAS, 
incluído pela Lei n.º 9.120/983;
-  alocar e executar recursos financeiros próprios no Fundo de Assistência 
Socia4l,  como  Unidade  Orçamentária,  para  as  ações  de  Proteção  Social 
Básica;

1 A Assistência Social é Política Pública e desta forma é necessário que seu quadro de profissionais 
seja qualificado e profissionalizado. Atualmente, há orientações técnicas que especificam a 
escolaridade e as atribuições necessárias para a execução destes serviços públicos. 

2 Ainda em vigência em virtude da existência de especificidades que serão  regulamentadas. 
Atualmente, o SUAS encontra-se em período de transição. 

3 Art. 30. É condição para os repasses de recursos, aos Municípios, Estados e ao Distrito Federal, 
dos recursos que trata esta Lei, a efetiva instituição e funcionamento de:
I – Conselho de Assistência Social, de composição paritária entre governo e sociedade civil;
II – Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência 
Social;
III – Plano de Assistência Social. 
Parágrafo Único. É, ainda, condição para transferência de recursos do FNAS aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à 
Assistência Social, alocados em seus respectivos Fundos de Assistência Social, a partir do exercício 
de 1999. (Incluído pela Lei n.º 9.720, de 30.11.1998). 

4 Grifo nosso.



- estruturar Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), de acordo 
com o porte do município,  em áreas de maior vulnerabilidade social,  para 
gerenciar e executar ações de proteção básica no território referenciado5 (...).
- manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, orientação 
e acompanhamento dos beneficiários do BPC e dos Benefícios Eventuais, 
com equipe profissional composta por, no mínimo, um (01) profissional de 
serviço social6;
- apresentar Plano de Inserção e Acompanhamento de beneficiários do BPC, 
conforme sua capacidade de gestão;
- garantir a prioridade de acesso nos serviços de proteção social básica, de 
acordo com suas necessidades, às famílias e seus membros beneficiários do 
Programa de Transferência de Renda, instituído pela Lei n.º 10.836/04.
- realizar diagnóstico de área de risco e vulnerabilidade social;
- os conselhos (CMAS, CMDCA e CT)7 devem estar em pleno funcionamento;
- ter, como responsável, na Secretaria Executiva do CMAS, profissional de 
nível  superior,  sendo  que,  para  os  municípios  pequenos,  porte  I  e  II,  o 
profissional poderá ser compartilhado com o órgão gestor.

e) Dote o Conselho Municipal de Assistência Social de infraestrutura necessária ao 
seu pleno funcionamento, conforme prevê a lei, bem como sua Secretaria Executiva.

f)  Providencie  a  reformulação  da  Lei  de  Criação  do  Conselho  Municipal  de 
Assistência  Social),  observando-se  as  disposições  da  LOAS,  PNAS,  NOB/2005 
respectivas Resoluções do 23, 24 e 191 e 237 do CNAS.
g) Nomeie Comissão de Acompanhamento e Controle Social do PBF, vinculada ao 
Conselho Municipal de Assistência Social.
h)  Nomeie  Comissão  de  Monitoramento  da  Política  de  Assistência  Social  no 
território.
i) Dote o serviço com os recursos humanos necessários para o seu funcionamento, 
considerando o disposto na NOB/RH de, no mínimo, um técnico de nível superior, 
sendo um profissional Assistente Social e outro preferencialmente Psicólogo, dois 
Técnicos de Nível Médio e um Coordenador com Nível Superior. Estes profissionais 
devem ser  específicos  para as ações e atividades do CRAS,  portanto,  existindo 
outros serviços dentro do espaço do CRAS, a equipe deve ser ampliada. 
j) Dote o CRAS de condições de realizar atividades itinerantes, tendo em vista que o 
maior público deste serviço localiza-se nos distritos rurais. 
k) Reorganize os atendimentos no PBF, com separação de espaços, no intuito de 
preservar o sigilo nos atendimentos;
l)  Aloque  os  recursos  do  IGD  no  serviço,  destinando-os  para  a  aquisição  de 
equipamentos, materiais e, ainda, para o desenvolvimento de ações destinadas aos 
beneficiários do programa (cursos, palestras, etc), em parceria com o CRAS;

5

6 Destaca-se que a NOB/SUAS estabelece recursos humanos específicos para este tipo de 
atendimento. Portanto, se este serviço for executado pelo CRAS, há de se ter um profissional para tal 
atividade, somando-se a equipe mínima do CRAS. 

7 Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselho Tutelar. 



m) Disponibilize  recursos humanos para o PBF,  considerando as  orientações do 
MDS8, incluindo, ainda, no serviço um profissional de serviço social. 
n)  Reavalie,  em  cárater  de  urgência,  a  prestação  do  serviço  PETI  e  a  real 
necessidade de alteração e transferência das crianças atendidas para serviço de 
convivência executado pelo CRAS, visando atender de forma integral às famílias em 
situação de vulnerabilidade.
o) Seja garantida nos distritos e na sede a realização do serviço de convivência em 
dois turnos, ou seja, manhã e tarde, visando possibilitar a inserção de adolescentes 
que  foram  desligados  do  programa  PETI  não  pela  inexistência  da  situação  de 
vulnerabilidade, mas, sim, por alteração no horário das aulas escolares. 
p) Caso opte-se pela manutenção do PETI que os serviços sejam instalados em 
local  adequado ao seu pleno funcionamento,  com salas  para  atividades com as 
crianças  e  adolescentes,  sala  para  a  Coordenação,  área  externa  equipada  com 
equipamentos  para  atividades  físicas  e  lúdicas,  respeitando  as  Orientações 
Técnicas: Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no SUAS;
q) garanta atividades e ações socioeducativas de convivência e fortalecimento de 
vínculos, com os recursos humanos necessários para a realização da atividade e em 
articulação com o CRAS; 
r) dote o serviço de Coordenador Exclusivo para o Programa; Técnico de Referência 
(profissional de nível superior da equipe de referência do CRAS ao qual o serviço 
esteja vinculado); Orientador Social (função exercida por profissional de no mínimo 
nível  médio,  responsável  pela  realização  das  atividades  com  crianças  e 
adolescentes,  e  pela  criação  de  um  ambiente  de  convivência,  participativo  e 
democrático – atuação permanente); e, facilitadores de Oficinas (profissional com 
formação mínima de nível médio, responsável pela realização de “oficinas” com as 
crianças e adolescentes)9. 
Cabe esclarecer que não há no território serviços de Proteção Social Especial, como 
o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Apesar deste 
equipamento ser de suma importância para a rede socioassistencial10, avalia-se pela 
necessidade  de  intensificar  os  esforços,  nesse  primeiro  momento,  para  a 
consolidação e efetivação da Proteção Social Básica, por meio do CRAS, Incluir e 
Bolsa Família.  Assim, posteriormente, com a estruturação adequada da Proteção 
Social Básica, o município deve iniciar seus esforços para a execução dos serviços 
de média e alta complexidade, o que inclui a implementação do CREAS. 

3. Para o caso de descumprimento de qualquer dos provimentos judiciais requeridos 
nas alíneas do item 02, seja condenado o Município de LARANJA DA TERRA e, 
pessoalmente,  o  gestor  responsável  por  seu descumprimento,  ao  pagamento  de 
multa diária, por mandamento judicial descumprido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), cada um, a ser convertida ao Fundo Municipal de Assistência Social, sem 
prejuízo das demais sanções cíveis e criminais aplicáveis à espécie, ou da execução 
específica da tutela definitivamente outorgada por esse Juízo.

8 http://www.mds.gov.br/programabolsafamilia/cadastro_unico/gestao-municipal-1/recursos-humanos

9 http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/peti-programa-de-
erradicacao-do-trabalho-infantil/gestor/peti-equipe-de-referencia

10 Atende famílias que tiveram seus direitos violados.



4. Protesta, ainda, pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, 
especialmente os de natureza documental e requer, desde já, o depoimento pessoal 
do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

Dá-se à causa o valor de R$ xxxxxxxxxxxxx (valor em reais por extenso).
Nesses termos, pede-se deferimento.

LARANJA DA TERRA, XX de XXX de 201X.

XXXX
Promotora de Justiça
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LARANJA DA TERRA


