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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA 

FAZENDA DA COMARCA DE CRICIÚMA-SC 

 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, através do 

Defensor Público que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, 

inciso II, da Lei 7.347/1985 c/c com art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar 80/1994 e 

art. 4º, VII, da Lei Complementar 575/2012, propor 

 

 

 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

 

 

em face  do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, com 

sede na Avenida Osmar Cunha, n.º 220, Centro, Edifício Bancário J. J. Cupertino 

Medeiros, Florianópolis/SC, CEP 88015-100, pelas razões de fato e de direito a seguir 

expostas 

 

 

I – DOS FATOS 

  A comarca de Criciúma dispõe de duas unidades prisionais, a saber, 

Presídio Regional Santa Augusta e Penitenciária Sul, sendo que o primeiro é 

responsável por albergar presos provisórios e definitivos em regime semiaberto, ao 

passo que o segundo possui reeducandos do regime prisional integralmente fechado, 

remanescendo alguns apenados ainda em regime semiaberto no referido ergástulo. 

  Somados ambas as unidades, tem-se o montante que ultrapassa o 

quantitativo de 1400 (mil e quatrocentos) internos. 

  Semanalmente acompanham-se em realização nas unidades prisionais 

citadas sucessivos expedientes administrativos que visam apurar a responsabilidade 
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pelo ingresso de objetos ilícitos no interior dos estabelecimentos, a saber, substâncias 

tóxicas, aparatos de uso proibido, etc.  

  Pode-se afirmar, assim, que preponderantemente os processos 

administrativos instaurados versam sobre aparelhos telefônicos celulares, bem como 

demais utensílios que servem a seu funcionamento, tais como, chips, carregadores e 

baterias. 

  Apenas a título de registro, conforme farta documentação acostada, só 

a Defensoria Pública desde atuação do firmatário (meados de 2015 até agora), 

acompanhou aproximadamente 50 incidentes disciplinares cuja falta grave versava 

sobre porte/utilização de celular no ambiente prisional, evidenciando-se a praxe 

comum e total leniência estatal sobre o controle dos referidos estabelecimentos 

gerenciados pelo DEAP. As fotos ilustrativas que acompanham a exordial dão conta 

do uso disseminado pelos reeducandos de aparelhos celulares, os quais exibem-se 

em redes sociais e facilmente obtém comunicação com o meio externo. 

  Tal desordem não é de hoje, bastando-se realizar rápida pesquisa na 

rede mundial de computadores, em que se depreende desde 2014 que a ação estatal 

se tem restringido a realizar “pentes finos”, transferências, abertura de múltiplos 

incidentes disciplinares, enfim, posturas insuficientes para aniquilar o caos instalado. 

  Incólume de dúvida, assim, que no interior do Presídio Santa Augusta e, 

em menor quantidade, na Penitenciária Sul, dispõem os internos de captação de sinal 

de celular facilitador do contato com meio externo. 

  Não se olvida da necessidade que o Estado venha a coibir tal prática, 

haja vista que se tem conhecimento da conduta delitiva realizada com frequência 

dentro de cadeias, isto é, comandadas internamente para membros de facções e 

correlatos que estão no gozo de sua liberdade.  

  Também se tem ciência, por óbvio, que tal engendro (uso e porte de 

celular) é mecanismo ilícito à disposição do recluso com o fito de resgatar o contato 

com seus próximos, notadamente quando se distancia sobremaneira de familiares e 

agregados, cuja nostalgia é potencializada face à ociosidade e precariedade de 

nossas prisões. 

  Muitas vezes, interessante observar, que a origem de referidos 

aparelhos não resta esclarecida, sobrevindo apenas condenação dos incidentados 

pela prática de falta grave prevista na Lei de Execuções Penais, todavia, sem sequer 

se controverter a causa de ingresso dos telefones aludidos, pairando incerteza se tal 

contribuição parte de familiares ou até mesmo de agentes responsáveis pela 

segurança da unidade. 
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  Fato é, portanto, que o estado falha na prestação de serviço essencial 

às respectivas unidades, incidindo em verdadeiro comportamento contraditório (venire 

contra factum proprium), mercê de que cria obrigação ao preso através de 

sancionamento disciplinar da conduta ilícita, no entanto, deixa de fornecer meios 

eficazes para elidir a recalcitrância de tais infrações, cujo desfecho prejudica o 

cumprimento de pena pelo sentenciado, porquanto do reconhecimento de faltas 

graves decorre a regressão de regime, a modificação de data-base para futuros 

benefícios, assim como perda de dias remidos. 

  Evidencia-se, assim, um verdadeiro ciclo vicioso, na exata proporção 

que a promiscuidade carcerária, dada à falta absoluta de controle do ingresso de 

objetos ilícitos no recinto, vem a afetar diretamente o indivíduo posto sob a tutela 

estatal. Dito de outro modo, a única incumbência levada a efeito pelo estado-polícia é 

a instauração desenfreada de dezenas de incidentes disciplinares com escopo de 

responsabilização coletiva de todos habitantes de uma determinada cela, providência 

esta combatida veementemente pela Defensoria face ao contido no art. 45, §3º, da 

Lei n. 7210/84. 

  Em verdade, vige hodiernamente a questionável “revista íntima”, quando 

se efetuam buscas pessoais tanto no visitante como no reeducando, à par do 

delineamento contido na Instrução Normativa 001/2010/DEAP/GAB/SSP (anexa), à 

qual, indubitavelmente, não tem sido eficaz ao fim colimado, seja por conta de artifícios 

ardilosos utilizados para burlar a detecção de objetos ilícitos, seja em face da possível 

contribuição interna de agentes estatais. Quer dizer, além de o Estado submeter a 

constrangimento visitantes e reeducandos diariamente que frequentam a unidade 

prisional, tem-se que esta providência tem redundado ineficaz em face da constante 

localização de telefones celulares em inspeções realizadas, cujo ingresso, repita-se, 

ou se deu pela expertise de familiares/presos, ou pela subserviência estatal que 

através de seus agentes ativa ou passivamente anuiu com o ingresso de aparelhos 

móveis. 

  A situação é lamentável e apenas vem a defenestrar o quadro prisional 

que se agudizou nos últimos anos em cadeia nacional, isto porque tamanha a 

insustentabilidade das condições prisionais atuais que o Pretório Excelso Federal 

reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucionais das cadeias brasileiras, conforme 

julgamento liminar da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/15.  

Assim, o constante submundo que contextualiza o ambiente prisional 

que se transforma em verdadeiro elemento desagregador e marginalizador do ser 

humano, máxime pela sua coisificação ao adentrar neste regime, é articulado pelo 

principal partícipe que é o ente estatal, o qual descumpre o dever de segurança ínsito 

à sua função. 
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Ad argumentandum tantum, tem-se que a Defensoria já tentou advertir 

em diversas oportunidades os gestores do cárcere sobre a necessidade de 

providências visando coibir o ingresso de aparelhos celulares, o que se colhe da 

Recomendação n. 03/2016, ofício n. 118/16 e 123/16, cujas providências restaram 

inexitosas, o que demonstra o interesse de agir diante da inércia estatal. 

II - DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E LEGITIMIDADE DA 

DEFENSORIA PÚBLICA  

De acordo a Constituição Federal, 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 desta Constituição Federal (ar. 134). 

Desta feita, é papel da Defensoria Pública atuar na defesa dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos através do instrumento jurídico intitulado 

ação civil pública, conforme norma insculpida no art. 4º, inciso VII, da Lei 

Complementar 80/1994, Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal 

e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e, 

também, o art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar 575/2012, que criou a Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina, dispondo sobre sua organização e 

funcionamentos, in verbis: 

VII – 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; 

De outro vértice, a Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública 

em seu art. 5º, inciso II1, prevê expressamente a legitimidade da Defensoria Pública 

para o ajuizamento de ação civil pública visando a tutela de todo e qualquer interesse 

difuso ou coletivo (artigo 1º, IV)2. 

Dentre as prerrogativas, vale lembrar a necessidade de intimação 

pessoal e da contagem de todos os prazos para manifestação nos autos em dobro, 

nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 80/94.  

 

                                                           
1 Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar (...) II - a Defensoria Pública. 
2 Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados (...) IV - a qualquer outro interesse difuso 
ou coletivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art5lxxiv
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Forçoso reconhecer, por oportuno, que  a Defensoria Pública é também 

órgão de fiscalização da execução penal, nos termos do artigo 81-A da Lei de 

Execuções Penais, funcionando, em verdade, como inequívoco custus vulnerabilis. 

 

  Na dicção da doutrina: 

 

Por fim, atuará a Defensoria proativamente para promover todas as 

espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 

fundamentais difusos, coletivos ou individuais homogêneos, seja 

quando o resultado da demanda puder beneficiar condenados 

hipossuficientes (nos termos do art. 4º, VII e X, da Lei Complementar 

n. 80/94, com redação dada pela LC n. 132/2009), seja quando estiver 

agravada a já notória vulnerabilidade de egressos ou do próprio 

coletivo carcerário (ex: violações de direitos humanos), que assim 

como outros grupos vulneráveis, também merecem proteção especial 

do Estado.3 

 

  Arrematando, CAIO PAIVA destaca: 

“Deparamo-nos aqui, portanto, com uma hipótese de legitimidade 

extraordinária da Defensoria Pública no âmbito da execução penal, de 

modo que a instituição atua em nome próprio na defesa do direito de 

outrem. Há também quem identifique nesse cenário uma legitimidade 

social da Defensoria, igualmente desprendida da legitimação 

processual ordinária, de representação pura e simples do 

condenado”.4 

  Sedimentando a questão, cumpre observar o leading case do Eg 

Supremo Tribunal Federal conforme ementa que se colaciona: 

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 

                                                           
3 ROIG, Rodrigo Duarte Estrada. Execução Penal teoria crítica. 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
290-291. 
4 In.: Prática penal para defensoria pública. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 324 
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04/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016) (grifei) 

Desse modo, tendo em vista a natureza jurídica dos direitos ora 

violados, é incontroversa a competência da Defensoria Pública do Estado de Santa 

Catarina para propor a presente ação civil pública.  

III - DA COMPETÊNCIA  

Dispõe a Lei 7.347/1985, em seu art. 2º, que as ações previstas 

naquela Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 

competência funcional para processar e julgar a causa: 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local 
onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para 
processar e julgar a causa. 

Desse modo, tendo em vista que o seu objetivo é promover diligências 

visando à instalação de aparelhos de bloqueadores de sinal de celular nas unidades 

prisionais da Comarca de Criciúma, a presente demanda deve ser proposta nesta 

urbe. 

IV - DO DIREITO  

  A teor do disposto no art. 5º da Carta Magna, tem-se que: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes 

 Mais adiante referido diploma legal estatui: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: 

  O art. 24, inc. I, igualmente da CRFB, preleciona ser competência 

concorrente para legislar sobre direito penitenciário: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e 
urbanístico; 
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  Especificamente, no que toca à responsabilidade sobre a instalação de 

equipamentos que impeçam o contato externo via aparelhos celulares e 

assemelhados, a legislação ordinária previu expressamente no art. 4º da Lei n. 

10.792/03: 

Os estabelecimentos penitenciários, especialmente os destinados ao 

regime disciplinar diferenciado, disporão, dentre outros equipamentos 

de segurança, de bloqueadores de telecomunicação para telefones 

celulares, rádio-transmissores e outros meios, definidos no art. 60, § 

1o, da Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997. 

  De se obtemperar, também, que a subserviência ao uso corrente de 

aparelhos telefônicos dentro da unidade é fato típico e ilícito punido pela lei penal: 

Art. 319-A:  “Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de 
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, 
de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou 
com o ambiente externo”; 

  Da mesma forma, a Lei de Execuções Penais, n. 7.210/84, pune o 

recluso que ostentar no interior do ergástulo o serviço móvel pessoal: 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade 

que: 

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de 

rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com 

o ambiente externo.           (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007) 

À par do ordenamento jurídico conclui-se que o Estado é responsável 

pela segurança, dever fundamental insculpido como cláusula pétrea do sistema 

constitucional, donde se inclui, logicamente, o dever de manutenção da ordem, 

disciplina e urbanidade no interior dos estabelecimentos prisionais. Tanto é assim que 

pune severamente administrador e preso que forem omissos ou flagrados com relação 

ao porte e uso de telefone celular. 

Nesta linha teórica, por conseguinte, a disposição contida em legislação 

extravagante, Lei n. 10.792/03, apenas complementa sistematicamente a 

incumbência estatal de municiar os estabelecimentos prisionais de aparatos 

tecnológicos que impeçam o funcionamento de telefones móveis, o que parece 

bastante razoável, tendo em vista que o dever de segurança genericamente previsto 

redunda na circunstância de o estado zelar pela incomunicabilidade dos custodiados 

através de práticas ilícitas. 

Cabe frisar, ademais, que recentemente afastou o Supremo Tribunal 

Federal (conforme notícia abaixo) a pretensão de algumas unidades federativas no 

sentido de incumbir às operadoras de telefonia celular (terceiro particular) a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm#art60%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm#art60%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11466.htm#art1
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responsabilidade pela instalação dos bloqueadores de sinal de celular, restando 

cediça, após julgamento de improcedência de leis estaduais que dispunham nesse 

sentido, a obrigação estatal: 

Quarta-feira, 03 de agosto de 2016  

Somente a União pode legislar sobre bloqueadores de sinal de 
celular em presídios, decide STF 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 
inconstitucionalidade de normas estaduais que obrigam empresas de 
telefonia móvel a instalarem equipamentos para o bloqueio do serviço 
de celular em presídios. Por maioria de votos, os ministros julgaram 
procedentes cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
ajuizadas sobre o tema, por entenderem que os serviços de 
telecomunicações são matéria de competência privativa da União e 
não dos estados federados. 

A Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) é autora das 
ADIs 5356, 5327, 5253, 4861 e 3835, respectivamente referentes aos 
estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Mato 
Grosso. Para a entidade, as normas questionadas usurpam 
competência legislativa privativa da União, prevista nos artigos 21 
(inciso XI) e 22 (inciso IV) da Constituição Federal. 

As ADIs ressaltam que as leis questionadas criam obrigações não 
previstas nos respectivos contratos de concessão de serviço para as 
concessionárias de serviços de telecomunicações, em desacordo os 
princípios constitucionais. A Acel argumenta, ainda, que as normas 
seriam materialmente inconstitucionais, uma vez que transferem a 
particulares o dever atribuído ao Estado de promover a segurança 
pública, “incluindo, por evidente, a segurança de seus presídios”, nos 
termos do artigo 144 da Constituição. 

Relator da ADI 3835, o ministro Marco Aurélio votou pela declaração 
de inconstitucionalidade das leis atacadas. Ele observou que já existe 
uma norma federal sobre o assunto, a Lei 10.792/2003, que impõe 
ônus aos presídios. Segundo ele, o artigo 4º dessa norma prevê que 
os estabelecimentos penitenciários, especialmente os destinados ao 
regime disciplinar diferenciado, disporão, dentre outros equipamentos 
de segurança, de bloqueadores de telecomunicação para telefones 
celulares, rádio-transmissores e outros meios previstos em lei. “O ônus 
foi imposto não à concessionária, mas sim ao estabelecimento 
penitenciário”, disse. 

Ele ressaltou que o artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal 
(7.210/1984) define como falta grave do condenado a pena privativa 
de liberdade, ter na posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de 
rádio ou celular que permita comunicação com outros presos ou com 
o ambiente externo. “Se fosse possível o bloqueio, haveria não a 
citada proibição, mas a determinação em tal sentido e a determinação 
federal diz respeito ao ônus dos estabelecimentos prisionais”, frisou. 
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Do mesmo modo votou o ministro Gilmar Mendes, relator da ADI 4861. 
De acordo com ele, a utilização de telefones no interior de 
estabelecimentos prisionais como meio para a prática de crimes é uma 
questão nacional. “Neste campo, tratamentos diferentes pelas 
diversas unidades da federação não se justificam como uma resposta 
customizada a realidades não semelhantes”, considerou. 

O ministro entendeu que a matéria apresenta conexão com segurança 
pública, mas mesmo assim a questão não deve ser passível de 
tratamento local. De acordo com ele, o Supremo tem firme 
entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do 
estado-membro nas relações jurídicas entre a União e as prestadoras 
dos serviços de telecomunicações, dessa forma, a jurisprudência vem 
reconhecendo a inconstitucionalidade de normas estaduais que tratam 
dos direitos usuários. É o caso das ADIs 3533, 2337 e 4083, entre 
outras ações. 

Em igual sentido, manifestou-se o ministro Dias Toffoli, relator das 
ADIs 5253 e 5327. Já no início de seu voto, destacou que a discussão 
também está em saber como os celulares entram nos presídios. 
“Essas instituições todas – sejam executivas, nacionais ou estaduais, 
órgãos de regulação, de fiscalização e de segurança – já tem os 
instrumentos necessários para atuar e evitar que ocorra a 
comunicação de presos como o mundo exterior”, observou. Também 
votaram pela procedência das ações os ministros Teori Zavascki, Luiz 
Fux, Cármen Lúcia, Celso de Mello e o presidente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski. 

(...) 

Disso resulta, portanto, que o ônus estatal de disciplinamento com 

relação ao BSR (Bloqueador de Sinais de Radiocomunicações) é plenamente 

aceitável desde que não desvirtue a Lei geral (10.792/03), sendo que os estados que 

pretenderam se eximir da responsabilidade ao terceirizar tal função acabaram por 

incidir em inconstitucionalidade. Em outras palavras, nada impede que as unidades 

federativas, ex vi  do art 24, inc. I da CRFB, delimitem os espaços hermenêuticos da 

determinação contida na lei superior, o que não implica, conforme acentuou a Corte 

Suprema, a possibilidade de tal dever ser transferido a terceiros particulares 

(operadoras de telefonia celular). 

Neste sentido, inclusive, as razões de decidir do relator da ADI n. 

4861/SC, à qual declarou inconstitucional a lei estadual catarinense n. 15.829/12: 

Os serviços de telecomunicações são explorados pela União – art. 21, 
XI, da CF. A legislação estadual suprime a prestação de um serviço 
atribuído pela CF à União, ainda que em espaço reduzido – âmbito 
dos estabelecimentos prisionais. Ou seja, estamos tratando de uma 
interferência considerável no serviço federal. 
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Quer dizer, a inconstitucionalidade da citada legislação estadual reside 

no fato de suprimir dever outorgado ao ente estatal, de sorte que se o estado avocar 

para si tal obrigação estaria dentro do espectro de subsidiariedade e 

proporcionalidade plenamente aceitável diante da ordem jurídica vigente. Tanto é 

assim que alguns estados já absorveram tal obrigação e não sofreram qualquer tipo 

de questionamento judicial com bem pontuou o Min. Gilmar Mendes na ação 

constitucional em tela: 

Muito embora a norma não seja totalmente explícita, a lei parece ter 
imposto aos entes federativos, administradores dos 
estabelecimentos penitenciários, a obrigação de implementar o 
bloqueio. Não há menção, na legislação de regência, quanto à 
obrigação de as operadoras prestarem o serviço. Algumas Unidades 
da Federação assumiram o ônus de instalar os bloqueadores. 
Segundo noticiado na imprensa, São Paulo contratou a instalação 
do equipamento em vários estabelecimentos prisionais. (grifo 
nosso) 

Assim, outro não poderia ser o resultado do julgamento de referidas 

ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 5356, 5327, 5253, 4861 e 3835), seja 

pela previsão expressa de diploma legal contrariando à tentativa de repassar tal ônus 

ao setor privado, seja pelo argumento financeiro utilizado pelo Presidente do Sindicato 

Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel5, de que as operadoras telefônicas 

recolhem R$ 60 bilhões em tributos por ano, sendo que a maior parte dos recursos (ICMS) 

vai para os estados e poderia estar sendo direcionado para melhorar a segurança 

pública. Referida autoridade ainda categoricamente arremata: “O setor de 

telecomunicações esgotou sua capacidade contributiva. Na maioria dos países, a 

responsabilidade pela instalação de bloqueadores de sinal em presídios é da unidade 

prisional, até por questões de segurança” (grifei). 

Corroborando a assertiva posta, tem-se que a Resolução n. 308, de 11 

de setembro de 2002 da ANATEL, prevê que o usuário do BSR como sendo um 

terceiro, o qual não se confunde com a prestadora de Serviço de Telecomunicações 

bloqueado, constando no referido documento diversas obrigações destinadas aos 

usuários fora dos muros do estabelecimento prisional6. Ainda, pela redação de tal 

                                                           
5 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/515135-

DEBATEDORES-DISCORDAM-SOBRE-QUEM-DEVE-PAGAR-INSTALACAO-DE-BLOQUEADOR-
DE-CELULAR-EM-PRESIDIO.html 
6 Resolução n. 308/02 da ANATEL – Disponível em 
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2002/257-resolucao-308  
5.3. Constituem obrigações do Usuário de BSR, além das previstas na Lei nº 9.472/97 e as constantes 
na regulamentação aplicável: 
5.3.1. dispor de projeto técnico, que permanecerá em seu poder, devendo mantê-lo atualizado e, a 
qualquer tempo, disponível à Anatel; 
5.3.2. manter a Anatel e as Prestadoras de Serviços de Radiocomunicações da região informadas, por 
intermédio de resumo do projeto devidamente avalizado por profissional habilitado, a intenção de 
promover a instalação ou alteração de características técnicas de BSR; 
5.3.3. utilizar somente equipamentos cuja certificação seja expedida ou aceita pela Anatel; 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472
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normativa, o ente responsável pela administração do estabelecimento deveria 

contratar um usuário do BSR para prestar o serviço de bloqueio. 

A temática, reitere-se, não é nova no cenário nacional, visto que três 

estados brasileiros já contrataram serviços de bloqueio de celulares em presídio: São 

Paulo, que possui 23 unidades prisionais com serviço de bloqueio; Pará, com três 

presídios com o serviço; e Rio Grande do Norte, que já instalou o serviço em uma 

unidade e anunciou a contratação para outro presídio.7 

Sobre o dever de segurança ser inerente à unidade federativa já decidiu 

o Supremo: 

O Pleno desta Corte pacificou jurisprudência no sentido de que os 
Estados-membros devem obediência às regras de iniciativa legislativa 
reservada, fixadas constitucionalmente. A gestão da segurança 
pública, como parte integrante da administração pública, é atribuição 
privativa do governador de Estado." (ADI 2.819, Rel. Min. Eros Grau, 
julgamento em 6-4-2005, Plenário, DJde 2-12-2005.) 

E, sobre a intervenção legítima do poder judiciário determinando obras 

em unidades prisionais, dentre as quais insere-se, por óbvio, a instalação de 

equipamentos de bloqueio de sinal celular, decidiu o Supremo Tribunal Federal neste 

ano: 

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO 
DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE 
URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES 
DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE 
CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS 
NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS 
QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. 

                                                           
5.3.4. assegurar que a instalação do BSR e de seus equipamentos periféricos, estejam protegidos e 
fora do alcance da população carcerária; 

5.3.5. observar as posturas municipais e outras exigências legais pertinentes, quanto a 
edificações, torres e antenas, bem como a instalação de linhas físicas em logradouros 
públicos; 
5.3.6. manter o BSR em perfeitas condições de operação, restringindo sua atuação aos limites 
do estabelecimento penitenciário sem interferir ou degradar a qualidade de serviços 
autorizados fora destes limites; 
5.3.7. quando necessário, coordenar com Prestadoras de Serviços de Radiocomunicações 
ajustes do BSR; 
5.3.8. manter sigilo sobre instalação, localização, características e demais informações 
relativas ao BSR; 
5.3.9. encaminhar à Anatel, quando solicitado, as informações relativas ao uso do BSR. 
 
7 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/515135-

DEBATEDORES-DISCORDAM-SOBRE-QUEM-DEVE-PAGAR-INSTALACAO-DE-BLOQUEADOR-
DE-CELULAR-EM-PRESIDIO.html 
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INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E 
ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA 
PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO 
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO 
TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública 
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na 
execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - 
Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a 
intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, 
buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos 
detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV 
- Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento 
da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - 
Recurso conhecido e provido. 
(RE 592581, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 
PUBLIC 01-02-2016)  
 

  O julgado abaixo, ainda mais recente, robustece a tese esposada: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA 
PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O 
Supremo Tribunal Federal já decidiu ser lícito ao Judiciário impor à 
Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção 
de medidas ou na execução de obras emergenciais em 
estabelecimentos prisionais, tendo em conta a supremacia da 
dignidade da pessoa humana (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(RE 930454 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 26/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 
DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)  

 

Ora, cabendo ao Poder Judiciário inclusive determinar medidas que 

guarneçam a observância dos dispositivos da Lei de Execuções Penais (aresto 

abaixo), a saber, a limitação carcerária, aeração, higiene e dignidade, nada mais 

natural que providências atinentes à segurança da unidade como um todo também 

possam ser legitimamente outorgadas ao ente estatal: 

 MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PELO ESTADO DE 
SANTA CATARINA CONTRA DECISÃO DO JUIZ CORREGEDOR DA 
UNIDADE PRISIONAL QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA 
PARA AS PENITENCIÁRIAS DOS SEGREGADOS COM SENTENÇA 
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO, SOB O 
FUNDAMENTO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA, CONDIÇÕES 
INSALUBRES E CONVIVÊNCIA ENTRE PRESOS PROVISÓRIOS E 
DEFINITIVOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 
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DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. MEDIDA ADOTADA COM 
RESPALDO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, VIII, DA LEI DE 
EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE 
NÃO AUTORIZA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO. MAGISTRADO 
QUE, PREZANDO PELA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SEPARA PRESOS 
PROVISÓRIOS DE PRESOS DEFINITIVOS. DECISÃO MANTIDA. 
SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA.   1. Não há falar em violação do 
princípio da separação dos poderes, uma vez agiu o Magistrado a quo 
em estrito cumprimento ao que determina o art. 66, VIII, da Lei de 
Execução Penal, que possibilita ao juiz da execução "interditar, no 
todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em 
condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta 
Lei".   2. Não é plausível ao Estado escusar-se na reserva do possível 
na hipótese de superlotação de presídios, muito menos limitar-se a 
afirmar que a segurança pública deve ser preservada, quando tais 
argumentos implicam em fechar os olhos à dignidade da pessoa 
humana. (TJSC, Mandado de Segurança n. 2014.024745-0, de Mafra, 
rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 26-08-2014). 

  Especificamente sobre a instalação de bloqueadores de celular, muitas 
liminares já restaram deferidas no cenário nacional, cujas ações respectivas foram 
encabeçadas pelo Ministério Público: 

 Estado do Ceará 

O Estado do Ceará deve providenciar, no prazo de 90 dias, todas as medidas 
necessárias para viabilizar a instalação de bloqueadores de sinal de telefonia 
celular no interior das unidades prisionais estaduais. A decisão, proferida por 
meio de liminar, é do juiz Hortênsio Augusto Pires Nogueira, titular da 1ª Vara 
da Fazenda Pública de Fortaleza. 

A sentença atendeu a pedido do Ministério Público do Ceará (MP-CE), que 
alegou ter apurado a existência de uma rede de comunicação entre grupos 
criminosos dentro dos estabelecimentos penitenciários. Conforme o órgão 
ministerial, a "permissividade" na utilização de telefones celulares nos 
presídios possibilita que os detentos continuem a organizar e comandar 
atividades criminosas no interior do cárcere. 

Sustentando que o estado "se recusa a enfrentar administrativa e 
voluntariamente a questão", o MP-CE ajuizou, em 31 de janeiro, ação civil 
pública com pedido liminar, requerendo a implantação de bloqueadores de 
celulares em todos os estabelecimentos prisionais com regime fechado, 
priorizando os de segurança máxima. 

Contestação - Em 8 de fevereiro, o ente público apresentou contestação e 
solicitou o indeferimento do pedido. Argumentou que "há a necessidade de 
programação financeira e de que as políticas públicas sejam implementadas 
com o devido estudo e ponderação de prioridades, o que não se coaduna 
com a concessão de uma medida antecipatória". 

Ao analisar o caso, na quarta-feira (20/3), o magistrado considerou que a 
instalação está prevista no artigo 4º da Lei nº 10.792/2003. Além disso, 
avaliou que o uso de telefones celulares em presídios é um estímulo à 
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formação de quadrilhas e organizações criminosas, agravando a situação de 
insegurança "que reina em toda a sociedade". 

O juiz estabeleceu ainda que o prazo de 90 dias poderá ser prorrogado por 
igual período, "desde que se apresente uma justificativa plausível". Em caso 

de descumprimento da ordem, fixou multa diária de R$ 1 mil.8 

 Estado de São Paulo 

A juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Heloisa Martins 
Mimessi, concedeu liminar em ação civil pública movida pelo Ministério 
Público contra as operadoras de telefonia celular, proibindo a propagação de 
sinais de celular em presídios de Ribeirão Preto e Serra Azul.  

A ação foi movida pelos promotores Sebastião Sérgio da Silveira (Cidadania), 
Carlos Cezar Barbosa (Consumidor), Aroldo Costa Filho (Criminal) e Luiz 
Henrique Pacine Costa (Criminal), todos de Ribeirão Preto, e Wanderley 
Baptista da Trindade Júnior, de Cravinhos, contra as operadoras Nextel, Vivo, 
TIM, Claro, e TNL PCS e Telemar Norte e Leste, ambas responsáveis pel Oi.  

Inquérito Civil aberto na Promotoria de Justiça da Cidadania de Ribeirão Preto 
concluiu que grande parte dos crimes graves que ocorrem naquela cidade e 
na região é planejada e organizada de dentro de estabelecimentos prisionais, 
o que foi confirmado pelo delegado da Delegacia de Investigações Gerais de 
Ribeirão Preto, José Gonçalves Neto, durante audiência pública realizada no 
Ministério Público, com a presença dos representantes das concessionárias 
de telefonia celular.  

“Mesmo diante de tão contundente constatação, as concessionários de 
telefonia celular não se sensibilizaram e não aceitaram a proposta do 
Ministério Público para a interrupção dos sinais nos estabelecimentos 
prisionais”, argumentam os promotores na ação. Eles lembram que, “está 
comprovado que existem múltiplas alternativas tecnológicas que podem ser 
instaladas em estabelecimentos prisionais, que impedem a utilização dos 
sinais de telefonia celular, sem qualquer prejuízo para os demais 
consumidores”.  

Os promotores também argumentam que as concessionárias de telefonia 
celular prestam serviço público, delegado pela União, por meio de contrato 
de concessão, e que “a conduta das empresas de permitir e explorar 
economicamente os crimes praticados do interior de presídios, através de 
telefones celulares”, viola a Lei Geral de Telecomunicações.  

“A disciplina da exploração dos serviços de telefonia celular, deve, em 
primeiro lugar, viabilizar o cumprimento das leis. Por certo, ao permitir a 
utilização de seus sinais para a prática de crimes e, até de instalação de 
tribunais de facções criminosa – recebendo por isso – as concessionárias 
estão concorrendo com a prática de crimes, ao contrário daquilo que 
preconiza a lei”, afirmam na ação.  

Ainda segundo os promotores, “o planejamento de crimes e transmissão das 
ordens dos líderes que estão no interior de estabelecimentos prisionais, 
através da telefonia celular, para pessoas que estão fora dos presídios, são 

                                                           
8 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/75207-juiz-manda-instalar-bloqueador-de-

celular-em-presidios-do-ceara 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/103340/lei-geral-de-telecomunica%C3%A7%C3%B5es-lei-9472-97
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uma grave ameaça à ordem jurídica e às instituições democráticas que 
funcionam no País”. E, acrescentam: “Essa atual realidade na prestação 
desse importante serviço público não pode ser tolerada, à luz das disposições 
do Código de Defesa do Consumidor”.  

“Da mesma forma – sustentam os promotores -, a utilização de sinais de 
celulares, além de permitir a perpetuação das facções criminosas, vem 
possibilitando a manutenção de um “Estado” paralelo no interior de presídios, 
inclusive, com a instalação de “tribunais”, que decidem sobre quem deve viver 
ou morrer”.  

De acordo com os autores da ação, os dirigentes das concessionárias de 
telefonia podem até sofrer responsabilização criminal por não bloquearem os 
sinais de celular nos presídios. “Como os dirigentes das concessionárias de 
telefonia celular possuem pleno conhecimento da utilização de seus sinais 
para fins criminosos e nada fazem para impedir os resultados lesivos, no 
mínimo assumem o risco de concorrer para a prática de infrações penais 
(dolo eventual), de forma que suas condutas são implicitamente proibidas 
pelo direito penal e possibilitam a responsabilização de seus mandatários 
como partícipe dos graves crimes que nascem e são ordenados do interior 
dos presídios brasileiros”, argumentam.  

Com base no pedido dos promotores, a Justiça concedeu liminar obrigando 
as empresas a cessar, no prazo de 15 dias, todo e qualquer sinal de telefonia 
celular em todos os estabelecimentos prisionais jurisdicionados pelas Varas 
de Execuções Criminais de Ribeirão Preto, sem prejuízo para as populações 
do entorno ou das metas de universalização dos serviços impostos pela 
ANATEL, sob pena de multa diária de R$ 100 mil para cada uma das 

empresas. 9 

 Estado de Minas Gerais 

Sentença determina o bloqueio de sinal de celular em penitenciária de 

Patrocínio, no Alto Paranaíba 

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) obteve sentença da 
Vara de Execuções Penais da Comarca de Patrocínio, proferida pela 
juíza Ana Régia Santos Chagas, que obriga o estado de Minas Gerais 
a bloquear, em 120 dias e sob pena de multa diária de R$ 500, o sinal 
de celular no interior da penitenciária Deputado Expedito Faria 
Tavares, localizada na zona rural de Patrocínio, cidade do Alto 
Paranaíba.  
 
A sentença confirma liminar anteriormente concedida e mantida pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). No local, estão presos 
cerca de 1.200 criminosos, que cumprem penas nos regimes fechado, 
semiaberto e aberto. Alguns deles fazem parte de grandes 
organizações criminosas. 
 
Segundo apurou a 3ª Promotoria de Justiça de Patrocínio, no ano de 
2013, foram apreendidos mais de 270 celulares na unidade prisional, 
mesmo com esforços conjuntos do MPMG, da Polícia Civil, do 

                                                           
9 Disponível em: http://mp-sp.jusbrasil.com.br/noticias/2091779/mp-consegue-liminar-da-justica-que-

obriga-operadoras-a-bloquear-sinal-de-celular-em-presidios 
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Judiciário e da direção da penitenciária para impedir a entrada dos 
equipamentos no local. O uso desses celulares permite que presos 
continuem comandando organizações criminosas e o tráfico de 
drogas, ordenando à distância sequestros, homicídios e outros crimes. 
 
Conforme o promotor de Justiça Cleber Couto, autor da Ação Civil 
Pública, o “uso de celulares pelos sentenciados fomenta a criação, a 
manutenção e o fortalecimento de agrupamentos criminosos, 
ameaças reais e concretas à nossa sociedade e ao Estado 
Democrático de Direito”. Para ele, a alternativa mais eficiente no caso 
da penitenciária é o bloqueio do sinal de telefonia móvel. “A utilização 
de sinais de celulares nos inúmeros presídios brasileiros, além de 
permitir a perpetuação das facções criminosas, vem possibilitando a 
manutenção de um ‘estado paralelo’ no interior desses 
estabelecimentos”, afirmou Cleber Couto.  
 
De acordo com a sentença, o bloqueio do sinal de telefonia celular no 
interior da penitenciária deve se dar sem prejuízo do sinal para as 
pessoas no entorno do estabelecimento, e sem prejuízo da 
comunicação da própria direção e setor administrativo da 
penitenciária.  
 

Fonte: 3ª Promotoria de Patrocínio10 

  Consequentemente, está a se falar da falha da prestação estatal no que 

se refere ao poder de polícia, cuja definição, nas precisas palavras de JOSÉ AFONSO 

DA SILVA, cabe lembrar: 

“A atividade de polícia realiza-se de vários modos, pelo que a polícia 

se distingue em administrativa e de segurança, esta compreende a 

polícia ostensiva e a polícia judiciária. A polícia administrativa tem ‘por 

objeto as limitações impostas a bens jurídicos individuais’ (liberdade e 

propriedade). A polícia de segurança que, em sentido estrito, é a 

polícia ostensiva tem por objetivo a preservação da ordem pública e, 

pois, ‘as medidas preventivas que em sua prudência julga necessárias 

para evitar o dano ou o perigo para as pessoas’. Mas, apesar de toda 

vigilância, não é possível evitar o crime, sendo pois necessária a 

existência de um sistema que apure os fatos delituosos e cuide da 

perseguição aos seus agentes. Esse sistema envolve as atividades de 

investigação, de apuração das infrações penais, a indicação de sua 

autoria, assim como o processo judicial pertinente à punição do 

agente. É aí que entra a polícia judiciária, que tem por objetivo 

precisamente aquelas atividades de investigação, de apuração das 

infrações penais e de indicação de sua autoria, a fim de fornecer os 

                                                           
10 Disponível em: https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/sentenca-determina-o-bloqueio-de-

sinal-de-celular-em-penitenciaria-de-patrocinio-no-alto-paranaiba.htm#.WEGgfX1SKA8 
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elementos necessários ao Ministério Público em sua função repressiva 

das condutas criminosas, por meio de ação penal pública”11 

Comprovada a impotência estatal no tocante ao seu poder de polícia, 

alternativa não resta senão a judicialização da obrigação de fazer ora vindicada, 

porquanto a subsistir o quadro de punição tão somente do preso, a inércia pela 

responsabilidade do ingresso de referidos objetos, bem como a insegurança da 

comunidade que pode estar à mercê de práticas delituosas eventualmente 

perpetradas do interior da casa prisional, será potencializar o cenário de estado de 

coisas inconstitucionais já reconhecido pelo STF. 

IV.1 DA DISPONIBILIZAÇÃO DE UM TELEFONE FIXO PARA OS INTERNOS. 

REGRAS DE MANDELA. DIREITO DE COMUNICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA. INTELIGÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 

 

Cumpre afirmar, ademais, que o julgamento de procedência da presente 

demanda não corresponde à eliminação de todo e qualquer contato do detento com o 

meio exterior, isto porque compete às Administrações prisionais respectivas 

disponibilizarem o acesso do recluso a um telefone fixo para questões de emergência. 

As Regras de Mandela prelecionam:  

Regra 58 
1. Os prisioneiros devem ter permissão, sob a supervisão necessária, 
de comunicarem-se periodicamente  
com seus familiares e amigos, periodicamente: 
(a) por correspondência e utilizando, onde houver, de 
telecomunicações, meios digitais, eletrônicos e outros; e 
(b) por meio de visitas. 
2. Onde forem permitidas as visitais conjugais, este direito deve ser 
garantido sem discriminação,  
e as mulheres presas exercerão este direito nas mesmas bases que 
os homens. Devem ser instaurados  
procedimentos, e locais devem ser disponibilizados, de forma a 
garantir o justo e igualitário acesso,  
respeitando-se a segurança e a dignidade. 

 

Igualmente a Res. 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal: 

Art. 33. O preso estará autorizado a comunicar-se periodicamente, sob 
vigilância, com sua família, parentes, amigos ou instituições  idôneas, 
por correspondência ou por meio de visitas.  
 

                                                           
11 SILVA, José Afonso da. In.: Curso de Direito Constitucional Positivo. 27 ed. São Paulo: Malheiros, 

p. 778. 
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  A Lei de Execuções Penais e o Código de Processo Penal, 

respectivamente, não deixam dúvida do direito de comunicação do reeducando: 

 
Art. 41. Constituem direitos do preso: XV - contato com o mundo 
exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros 
meios de informação que não comprometam a moral e os bons 
costumes.  
 
Art. 185.O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, 
no curso do processo penal, será qualificado e interrogado n 
a presença de seu defensor, constituído ou nomeado.  
§ 5 Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu 
o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se 
realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a  
canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor 
que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência 
do Fórum, e entre este e o preso.  
 

Sendo assim, visando franquear ao apenado meio de comunicação que 

facilite o contato com a família (e de uma forma lícita), cabe a adoção de providências 

que materializem a necessária ressocialização almejada pela Lei de Execuções 

Penais. Isto porque se tem conhecimento que nem toda utilização de aparelhos 

telefônicos no interior do cárcere tem viés criminoso, visto que a razão do ingresso de 

telefones móveis dá-se em virtude da necessidade de contatar familiares, amigos, os 

quais também sofrem com a amargura do cárcere. 

Assim, para minimizar os efeitos maléficos do encarceramento, mister 

sejam os recintos prisionais equipados com telefones fixos, cujo uso deverá ser 

monitorado, a fim de que contatos periódicos sejam realizados. 

 

V – DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Nos termos do artigo 300 do CPC: 

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. 

Tal previsão tem por objetivo conferir efetividade ao processo, eis que é 

inócuo garantir às partes o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal se, 

ao final, à parte autora não for assegurada a prestação da tutela jurisdicional efetiva. 

Não há óbice, inclusive, à concessão da tutela provisória de urgência 

contra a Fazenda Pública (STF, RE 495.740; e STJ, AgRg no Ag 1.185.319/RJ) e, se 

ela não cumprir a ordem liminar concedida, há possibilidade de sequestro de verbas 
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públicas dos entes federativos para cumprimento da decisão, nos termos do artigo 

536, § 1º, do CPC. 

Destarte, atendidos os requisitos legais o Judiciário poderá conceder a 

tutela provisória de urgência, mesmo em face da Fazenda Pública, de modo a prestar 

uma resposta útil ao jurisdicionado. 

A probabilidade do direito vem materializada na farta documentação 

acostada, à qual demonstra, aliada à legislação em vigor, o absoluto relapso estatal 

sobre o ingresso de aparelhos telefônicos móveis nas unidades prisionais. Isto é, a 

adoção de medidas paliativas não desincumbe satisfatoriamente o ente do seu dever 

de segurança, notadamente por inobservar dispositivo de lei que disciplina sua 

responsabilidade em instalar os aparelhos denominados como BSR (Bloqueador de 

Sinais de Radiocomunicações).  

Já o perigo de dano concretiza-se à medida que semanalmente 

imensurável número de aparelhos celulares ingressam nos estabelecimentos 

prisionais e continuarão ingressando caso o Estado-juiz não coíba tal prática de 

maneira eficaz, qual seja, a eliminação do sinal telefônico nas dependências do 

Presídio e Penitenciária, visto que a partir de tal prevenção não haverá utilidade de se 

transpor referidos equipamentos ao cárcere pela sua anacrônica função sem a 

captação do sinal respectivo. 

Cabe recordar que em 10 de agosto do ano corrente a 

administração prisional do Santa Augusta mais uma vez se deparou com 

situação inusitada, visto que segundo veiculado na mídia, tiros foram alvejados 

contra referida edificação como represália ao maior controle na fiscalização da 

entrada de drogas e celulares, o que tem se mostrado insatisfatório em virtude 

de tais práticas terem se perpetuado no tempo. 

Em síntese, a realidade atual, como já amplamente fundamentado, é que 

os aparelhos telefônicos ingressam no estabelecimento prisional, não se identificam 

os responsáveis, corre-se o risco da prática de infrações penais através de 

comunicação externa e apenas as punições são destinadas ao elo mais fraco desse 

círculo vicioso, qual seja, os apenados, já amplamente prejudicados pelas precárias 

condições do cárcere, que ainda respondem infindáveis incidentes disciplinares 

através de punições coletivas, resultando em atraso na vida carcerária dos presos, 

que perdem seus dias remidos e têm sua data-base alterada. 

Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que hodiernamente os 

telefones celulares possuem melhor sinal nas unidades prisionais do que em qualquer 

localidade da cidade de Criciúma, percepção triste esta que não pode passar ao largo 

do Poder Judiciário. 
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Frise-se, por fim, que a medida que implementará o bloqueio do 

sinal nas unidades carcerárias deve vir acompanhada de concomitante 

instalação de telefone fixo disponível aos presos, nos moldes sustentados no 

item IV.1 

VI – CONCLUSÃO 

 

ANTE O EXPOSTO, requer-se: 

 

A) a concessão,  initio  litis  e  inaudita  altera  parte  de  medida  liminar  a  fim  de 

determinar  que o Estado de Santa Catarina realize no Presídio Santa Augusta e 

Penitenciária Sul, no prazo de cento e oitenta dias (180), todas as obras para garantir 

o pleno atendimento do disposto no art. 4º da Lei n. 10.792/03, sob pena de multa 

por dia de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo 

do sinal para as pessoas no entorno dos estabelecimentos e demais comunicações  

das próprias direções e setores administrativos e sem prejuízo à disponibilização 

de um telefone fixo para os reclusos em casos de emergência; 

B) a citação do Estado de Santa Catarina, na pessoa de seus procuradores (art. 242, 

§3º CPC) para, querendo, contestar a   presente   ação, no   prazo   que   lhe   faculta   

a   lei, devendo o mandado ser cumprido perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, dispensando-se, pois, a expedição 

de carta precatória para a Comarca de Florianópolis/SC). Endereço: Avenida Rui 

Barbosa, 149, Sala 601, Centro Empresarial Diomício Freitas, Centro - CEP: 88801-

120 Telefones: (48) 3403-1181 / 3403-1183 

C) a intimação do Ministério Público para, querendo, integrar o polo ativo da 

demanda ou manifestar-se conforme seu entendimento;  

D) Ao final, a procedência da presente  ação,  com  a  condenação  do  requerido  na  

obrigação  de  fazer, consistente  em  proceder  às  devidas  reformas  e adaptações  

necessárias  para eliminação da captação de sinal celular ou mídias correlatas nas 

dependências das unidades prisionais de Criciúma conforme legislação vigente, sem 

prejuízo do sinal para as pessoas no entorno dos estabelecimentos e demais 

comunicações  das próprias direções e setores administrativos e sem prejuízo à 

disponibilização de um telefone fixo para os reclusos em casos de emergência 

E) Por  fim,  pugna-se  para  que  sejam  observadas  as  prerrogativas  dos membros  

da  Defensoria  Pública,  a  serviço  da  democratização  do  acesso  à  justiça, 

notadamente: (i) receber intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista 

em  qualquer processo e grau de jurisdição (LC 80/94, art. 128, I; LCE 575/12, art. 

46, I); (ii) a contagem em dobro de todos os prazos (LC 80/94, art. 128, I; LCE 575/12, 
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art. 46, I); e, (iii) representar a parte independentemente de mandato (LC 80/94, art. 

128, XI; LCE 575/12, art. 46, X). 

Requer demonstrar suas alegações, principalmente, pelo uso de provas 

testemunhais, reservando-se a faculdade de utilizar todos os meios probatórios em 

direito admitidos. 

Dá-se a causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Criciúma, 02 de dezembro de 2016. 

 

DIEGO TORRES 

Defensor Público do Estado de Santa Catarina 
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