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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de 

suas atribuições constitucionais (art. 134 da Constituição Federal) e legais (Lei 

Complementar nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 575/2012), presentada pelo 

órgão de execução infra-assinado, vem perante este Juízo, com base no art. 1º, IV da 

Lei n. 7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE 

CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE 

SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n. 

82.951.229/0001-76, a ser citado na pessoa do Procurador Geral do Estado, com 

endereço para recebimento de citações na Avenida Osmar Cunha, nº 220, Centro, 

Florianópolis (SC), CEP 88015-100, pelos motivos de fato e de direito que serão 

expostos a seguir.  

 

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º da Constituição Federal (Art. 134 da Constituição Federal). 

Com o escopo de dar maior efetividade à atuação desta Instituição e, 

principalmente, a fim de ampliar a consecução de seus objetivos, dentre eles, a 

primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a 

afirmação do Estado Democrático de Direito e a prevalência e efetividade dos direitos 

humanos (Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria 

Pública), a Defensoria Pública foi incluída no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85 como 

legitimada a propor ação civil pública (Inciso II). 

A Defensoria Pública tem, entre suas funções institucionais, a de promover 

ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada 

tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado 

da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (LC 80/94, art. 4º, 

VII) e exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que 

mereçam proteção especial do Estado (LC 80/94, art. 4º, XI). Além disso, deve atuar 

nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, 
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visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício 

pleno de seus direitos e garantias fundamentais (LC 80/94, art. 4º, XVII). 

É exatamente este o caso. 

Conforme se verá a seguir, a presente demanda visa a tutelar o direito ao 

cumprimento da medida socioeducativa nos termos previstos em lei ou, na 

impossibilidade diante da situação de pandemia, da suspensão da execução da 

medida. 

Acerca da legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ações coletivas, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de 
que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ações coletivas 
na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 
Precedentes: REsp 1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 
Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro 
Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012; REsp 1.264.116/RS, Rel. 
Min. Herman Benjamin, Segunda Turmas, DJe 13/04/2012; REsp 
1.106.515/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 
2/2/2011; AgRg no REsp 1.000.421/SC, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, Quarta Turma, DJe 01/06/2011. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014) 

 

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, ao julgar a ADI 3943/DF, concluiu 

que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o 

pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da 

Lei n.º 7.347/1985, alterada pela Lei n.º 11.448/2007: 

Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. 
Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em 
defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição 
Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, 
da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do 
art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as 
modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 
Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto 
que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da 
legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade 
para a propositura de ação civil pública que vise a promover a 
tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam 
titulares, em tese, pessoas necessitadas. (RE 733433, Relator(a):  
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2015, 
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ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016) 

 

Dessa forma, não há discussão quanto à legitimidade da Defensoria Pública 

para a proposição da presente demanda. 

 

2. DOS FATOS  

Conforme é do conhecimento deste Juízo, o Secretário de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa publicou as Portarias nº 191/GABS/SAP, de 

17/03/2020 (estendida pela 663/GABSA/SAP, de 13/07/2020), que determina a 

suspensão de todas as visitas nas unidades prisionais e socioeducativas; 

661/GABS/SAP, de 17/03/2020 (entendida pela 661/GABSA/SAP, de 13/07/2020), 

que suspende o recebimento de “sacolas”; a 193/GABS/SAP, de 17/03/2020 

(estendida pela 664/GABSA/SAP, de 13/07/2020), que suspendeu a atividade 

educacional no sistema prisional e socioeducativo; a 665/GABSA/SAP, de 

13/07/2020, que suspende as transferências, salvo exceções”.  

Além disso, embora não haja nenhuma portaria específica vedando os ciclos 

familiares realizados semanalmente pelos adolescentes, desde 07 de abril os 

adolescentes estão sendo impedidos de realizarem qualquer atividade externa, 

inclusive os ciclos familiares. 

Observa-se que no início da pandemia, em 18/03/2020, a Casa de 

Semiliberdade de Criciúma (CSL06) enviou o ofício 005, datado de 18/03/2020, no 

qual requer a extensão do ciclo familiar para os adolescentes que ali se encontrava, 

autorizando-se a saída em 18/03/2020, com retorno previsto para 01/04/2020. 

Em 08/04/2020, a CSL enviou novo ofício (013), informando a prorrogação do 

ciclo familiar para até 07/04/2020 e que diante das dificuldades de monitoramento dos 

adolescentes à distância, bem como do fato de dois adolescentes não terem 

retornado, vedariam os ciclos familiares até 24/04/2020. 

No ofício 022, datado de 24/04/2020, informa-se que a CSL optou por “dar 

continuidade ao isolamento dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa na Unidade até dia 01/06/2020”.  

E, embora formalmente não se tenha estendido o prazo ali mencionado, os 

socioeducandos estão até a data de hoje sem nenhuma atividade externa na Casa 

de Semiliberdade de Criciúma.  

Excelência, inúmeras são as ilegalidades na presente situação, as quais serão 

melhor expostas no próximo item. 

 

3. DAS QUESTÕES DE DIREITO  
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3.1.  Das atividades externas 

Evidentemente, diante da já mencionada situação de crise humanitária e 

sanitária decorrente da pandemia de coronavírus, não se pode desconsiderar que 

vivemos em momento que exige adaptações necessárias quando a condutas e 

protocolos. No entanto, o medo justificado de contágio não pode constituir fundamento 

para a legitimação de situações de exceção, com severas limitações a direitos 

consagrados na legislação, ou, como no caso concreto, sua ilegal revogação. Existem 

alternativas menos drásticas para a preservação da saúde individual e coletiva, como 

se verá em tópico mais adiante. 

O atual contexto social, que, reconheça-se, exige cuidados redobrados em 

relação aos adolescentes/jovens internados, não pode restringir em tão larga escala 

o direito ao convívio familiar e as atividades de ressocialização. 

O que se observa da atual realidade da Casa de Semiliberdade de Criciúma 

é que as inúmeras restrições impostas pelo DEASE acabaram por igualar, por conta 

da pandemia, a semiliberdade à medida de internação, com a observação de que ao 

menos nos CASE’s do Estado há estrutura para atividades intra muros, o que não 

existe nas Casas de Semiliberdade. 

Na prática, portanto, verifica-se que não houve substituição da medida, mas 

tão somente do local onde está cumprindo, uma vez que diante das portarias 

sucessivamente publicadas pelo DEASE tem-se vedado saídas para ciclo familiar, 

visitas das famílias, restringindo-se a ligações e videochamadas de dez minutos, 

vedado atividades externas e de participações culturais, de lazer e esportivas.  

Em razão da pandemia, todas as atividades foram cessadas, mesmo a 

escolarização e cursos, que poderiam perfeitamente ser mantidos via online, como 

vem ocorrendo no sistema de ensino em geral.  

Os adolescentes estão impedidos de saírem da Casa de Semiliberdade por 

qualquer razão, evidenciando-se que a semiliberdade se transformou, com o 

advento da pandemia, em verdadeira internação, contrariando-se todos os 

dispositivos legais que tratam das medidas socioeducativas.  

Excelência, conforme dispõe o “Guia teórico e prático de medidas 

socioeducativas”1, a diferença essencial entre semiliberdade e internação é a 

realização de atividades externas: 

“De  acordo  com  os  termos  da  lei,  na  semiliberdade  a  realização  

de  atividades  externas  é  a  essência  da  medida,  enquanto  que  

na  internação,  a  essência  é  a  contenção  –  nesta  medida,  as  

atividades  externas  são  permitidas,  apenas  na  hipótese de o juiz 

de Direito não as proibir.” (fl. 111) 

 

                                                           
1 ILANUD - Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente 
– Brasil; UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância, 2004,  disponível em 
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/ilanud/guia_ilanud.pdf (acesso em 24/04/20). 
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Ainda que se queira responsabilizar a pandemia pelo isolamento dos 

reeducandos, certo é que a manutenção de adolescentes na Casa de Semiliberdade 

com tantas restrições, atualmente, afronta os ditames legais. 

O referido “Guia Teórico”, a propósito, menciona a desvirtuação da medida: 

“Muito embora a medida socioeducativa de semiliberdade e a de 

internação sejam totalmente diversas quanto ao seu alcance e  

finalidade,  distorções  na  execução  da semiliberdade as têm 

transformado em formas análogas de institucionalização de  

adolescentes. (...) Conseqüentemente, este jovem acaba  

permanecendo  na  casa  de  semiliberdade por tempo integral, ou 

seja, durante os períodos diurno e noturno. A medida  que  deveria  

ser  cumprida  em  meio  semi-aberto,  sendo,  portanto,  um  

caminho  mais  próximo  à  reinserção  social,  torna-se,  assim,  

uma  medida  de  total privação  de  liberdade,  como  a  internação  

–  o  que  em  última  análise  significa  o  descumprimento da 

ordem judicial.” (fls. 111/112 – grifei) 

 

Justamente já antevendo essa situação, o CNJ, ainda em 17 de março, 

expediu a Recomendação 62, em cujo art. 3º, inciso I, recomenda a reavaliação   de   

medidas   socioeducativas   de   internação   e semiliberdade,  para  fins  de  

eventual  substituição  por  medida  em  meio  aberto, suspensão ou remissão. 

Observa-se que há adolescentes atualmente na Casa de Semiliberdade que 

tiveram sua medida de internação substituída pela de semiliberdade durante a 

pandemia. Estes adolescentes, para conseguirem a tão sonhada progressão, 

passaram por diferentes módulos no CASE SUL, adquirindo, com o amadurecimento 

e disciplina, benefícios a cada módulo que adentravam.  

Entretanto, incoerentemente, quando enfim passaram para a Casa de 

Semiliberdade, o “pátio” se restringiu a um fundo de quintal, nenhum esporte é 

oferecido; as oficinas de horta, panificação, marcenaria e informática2 foram 

substituídas por cortar a grama e plantar algumas flores nos poucos metros quadrados 

do jardim da CSL06; as “sacolas” que eram permitidas no CASE3 não o são na 

CSL064. 

A frustração de expectativa desses adolescentes não é mero aborrecimento; 

é ilegalidade que impede inclusive o processo de ressocialização, impossibilitando aos 

adolescentes o alcance das metas inicialmente traçadas.  

Observa-se, por exemplo, parte de um Plano Individual de Atendimento5, que 

evidencia o quão contraditória se mostra a execução da medida de semiliberdade, nos 

                                                           
2 Ofício 073 CASE (cronograma de atividades) 
3 Ofício 053 CASE 
4 Ofic 013CSL - 22.07.2020 
5 PEMSE 0004294-94.2018.8.24.0075 
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moldes atuais, na medida em que fixa metas impossíveis de serem atingidas a curto, 

médio e talvez longo prazo (por ser incerta a duração da pandemia):  

 

 

    

Verifica-se, ainda, que não houve sequer portaria vedando os ciclos 

familiares.  

A portaria 196/GABS/SAP, prorrogada pela 662/GABSA/SAP, de 13/07/2020 

suspende “o trabalho externo realizado pelos reeducandos no sistema prisional 

catarinense”, e a portaria 663/GABSA/SAP prorroga a suspensão das visitas nas 

unidades socioeducativas, e não as visitas dos adolescentes nas sus respectivas 

casas (ciclos familiares). 
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Aliás, observa-se que no sistema prisional as saídas temporárias estão sendo 

permitidas aos presos, conforme se verifica da decisão abaixo, oriunda do PEC nº 

0001255-84.2017.8.24.0282:  

 

Ora, ao adolescente não pode ser dado tratamento mais gravoso que ao 

adulto, mas o que se constata aqui é que o jovem que cumpre medida de 

semiliberdade está tendo tratamento muito mais severo que o adulto que cumpre 

pena em regime fechado.  

 

3.2. Dos vínculos familiares 

A participação da família do adolescente ao longo da execução da medida 

socioeducativa é prevista por inúmeros dispositivos da Lei 12.594/2012 (SINASE), 

especialmente naqueles que tratam do plano individual de atendimento, considerando 

obrigatória a participação da família quando de sua elaboração, assim como ao longo 

de sua execução (art. 53, da Lei nº 12.594/2012). 

O Art. 94, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) 

estabelece que as entidades que desenvolvam programas de internação têm a 

obrigação de “diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos 

vínculos familiares”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 124, inciso VII, ainda 

prevê que, ao adolescente privado de liberdade, será garantido o direito de receber 

visitas, ao menos, semanalmente.  

A realização de visita é expressão do direito fundamental à convivência 

familiar e comunitária que auxiliam o cumprimento dos objetivos da medida 

socioeducativa, sendo tal objetivo disciplinado em capítulo próprio da Lei n. 12.594/12, 

intitulado "Das Visitas a Adolescentes em Cumprimento da Medida de Internação" 

(artigos 67-70), não comportando exceções. Aliás, “fortalecimento dos vínculos 
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familiares e comunitários no processo socioeducativo” é uma das diretrizes da Lei do 

SINASE (n.12.594/2012), nos termos do art. 35, IX. 

A mesma Lei 12.594/2012, prevê que a integração social do adolescente 

internado e a garantia de seus direitos individuais e sociais será feita por meio do 

cumprimento de seu plano individual de atendimento.  

O Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento que norteia as 

ações a serem realizadas para viabilizar a proteção integral, a reinserção familiar e 

comunitária e a autonomia de crianças, adolescentes afastados dos cuidados 

parentais e sob proteção de serviços de acolhimento. É uma estratégia de 

planejamento que, a partir do estudo aprofundado de cada caso, organiza as ações e 

atividades a serem desenvolvidas com os adolescentes e suas famílias durante o 

período de cumprimento da medida socioeducativa. 

A manutenção e aproximação de vínculos familiares é um direito do 

adolescente/jovem e é parte integrante dos planos individuais de atendimento, que 

restarão frustrados caso haja a manutenção da rotina de visitas estabelecidas pela 

Portaria 663 da SAP.  

Ademais, há nítida violação ao princípio da legalidade. 

Conforme se viu, a legislação protetiva não previu qualquer limitação à 

percepção das visitas. Pelo contrário, ela é permeada de incentivos e reforços acerca 

da importância da convivência familiar e comunitária. 

Não obstante, a norma emanada pela Secretaria de Estado da Administração 

Prisional e Socioeducativa, que deveria prever apenas as rotinas administrativas para 

o fiel cumprimento da Lei, restringiu a quantidade e tempo das visitas, limitando o 

direito de convivência familiar e, por conseguinte, violando a Lei. 

A Constituição Federal estabelece que “a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)”.  

Com efeito, para a limitação de um direito legalmente reconhecido, o princípio 

da legalidade exige que lei em sentido formal preveja as situações específicas em que 

direitos poderão ser relativizados. 

Ocorre que não há lei que autorize o Secretário de Estado a restringir o direito 

de visitas do adolescente privado de liberdade.  

A Portaria n. 663/GABSA/SAP NÃO É LEI e, portanto, não pode limitar direitos 

previstos legalmente, servindo tão somente para regulamentar o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e da Lei do SINASE. 

Conforme doutrina HELY LOPES MEIRELLES: 

Atos administrativos normativos são aqueles que contêm um comando 
geral do Executivo, visando à correta aplicação da lei. O objetivo 
imediato de tais atos é explicitar a norma legal a ser observada pela 
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Administração e pelos administrados. Esses atos expressam em 
minúcia o mandamento abstrato da lei, e o fazem com a mesma 
normatividade da regra legislativa, embora sejam manifestações 
tipicamente administrativas. (...). Tais atos, conquanto normalmente 
estabeleçam regras gerais e abstratas de condutas não são leis em 
sentido formal, por isso estão necessariamente subordinados aos 
limites jurídicos definidos na lei formal. 

Ainda, sobre o princípio da legalidade leciona CELSO ANTONIO BANDEIRA 

DE MELO: 

O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a 
quaisquer tendências de exacerbação personalista dos governantes. 
Opõe-se a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, 
contra o qual se irrompeu, até as manifestações caudilhescas ou 
messiânicas típicas dos países subdesenvolvidos.  

Michel Stassinopoulos, em fórmula sintética, esclarece que, além de não 

poder atuar contra legem ou praeter legem, a Administração só pode agir secundum 

legem. 

(...). Portanto, a função do ato administrativo só poderá ser a de 
agregar à lei nível de concreção; nunca lhe assistirá instaurar 
originariamente qualquer cerceio a direitos de terceiros. 

(...) estampa-se, pois, e com inobjetável clareza, que administração é 
atividade subalterna à lei; que se subjuga inteiramente a ela; que está 
completamente atrelada à lei; que sua função é tão-só a de fazer 
cumprir a lei preexistente, e, pois, que regulamentos independentes, 
autônomos ou autorizados são visceralmente incompatíveis com o 
Direito brasileiro. (...) O princípio da legalidade, no Brasil, significa que 
a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina. Ao 
contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que a lei não 
proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei antecipadamente 
autorize.  

No mesmo sentido, citam-se excertos jurisprudenciais: 

“(...) Nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, está a 
Administração vinculada ao princípio da legalidade, motivo pelo qual 
não pode dar à lei interpretação extensiva ou restritiva, de modo a 
conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor 
vedações aos administrados por mero ato de vontade divorciado da 
legislação vigente, se a norma assim não dispuser. Assim, inaplicáveis 
à hipótese dos autos os arts. 4º da LICC e 126 do CPC, ante a 
inexistência de previsão legal de pagamento de horas extraordinárias 
pela jornada de trabalho realizado no período de recesso forense. (...)” 
(STJ REsp 398.203/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 23/10/2006, p. 344) 

 

“(...) O princípio da legalidade (CF/88, art. 5º, II) consubstancia 
garantia imanente ao Estado Democrático de Direito, e assegura que 
somente a lei, editada pelos órgãos legislativos competentes de 
acordo com o processo legislativo constitucional, pode criar direitos e 
obrigações.”(...)  
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“O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao 
exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A 
reserva de lei – analisada sob tal perspectiva – constitui postulado 
revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas 
matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título 
primário, de órgãos estatais não-legislativos.  

Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma 
dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, 
fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à 
jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, 
exclusivamente, do legislador (ADI 2.075/MC, Plenário, DJU 
27.6.2003 - Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal). 
(...)” (STJ REsp 879.339/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 31/03/2008) 

 

In casu, a Portaria n. 663/GABS/SAP é uma espécie de ato administrativo e, 

por não ser lei em sentido formal, jamais poderá limitar direito legalmente previsto. 

O direito a receber visitas está regulado pelo Estatuto da Criança e 

Adolescente que prevê frequência mínima semanal. Por isso, não se pode dizer que 

a Portaria, ao prever que as visitas ocorrerão de forma virtual, a cada quinze dias por 

até dez minutos, limitou-se a regular como o direito de visitas deverá ser exercido.  

 

3.3.  Do encerramento/suspensão da CSL06 durante a pandemia 

A manutenção da Semiliberdade de Criciúma durante a pandemia, na forma 

como vem sendo realizada a execução das medidas, é inviável, conforme se 

demonstrou ao longo desta petição. 

A ilegalidade é evidente, e não se responsabiliza, aqui, a equipe técnica ou o 

gestor da CSL06, meros cumpridores de ordens, e que tentam, com o que dispõem, 

oferecer aos adolescentes algum tipo de ocupação.  

Entretanto, ao Juízo da Infância é perfeitamente possível – para não se dizer 

necessário – a ponderação das princípios e questões envolvidas na atual situação. 

Em Blumenau, por exemplo, todos os adolescentes da semiliberdade foram 

encaminhados às respectivas residências, cumprindo em “regime domiciliar” a 

medida, desde 18/03/20206. 

Conforme se já expôs, na Recomendação 62, o CNJ, ainda em 17 de março, 

a redação do art. 3º, inciso I, recomenda a reavaliação   de   medidas   

socioeducativas   de   internação   e semiliberdade,  para  fins  de  eventual  

substituição  por  medida  em  meio  aberto, suspensão ou remissão. Ainda que 

seja uma “recomendação”, trata-se de uma advertência que visa justamente evitar o 

                                                           
6 Conforme se verifica, por exemplo, do relatório acostado no evento 74 dos autos nº 5013257-
76.2019.8.24.0008   , que menciona que “em 18/03/2020, foi determinado que todos aguardassem o período de 
pandemia sobre o COVID-19 em casa, junto aos seus familiares, até que essa situação fosse amenizada.” 
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desvio e o excesso de execução, bem como assegurar a integridade dos 

reeducandos. 

Os cuidados com o Covid-19 ensejaram, no âmbito da semiliberdade em 

Criciúma, o desprezo de outros princípios e garantias fundamentais que estão, 

inclusive, surtindo problemas psicológicos nos adolescentes ali internados.  

A insustentabilidade da situação não permite a manutenção dos reeducandos 

segregados como estão. O encerramento/suspensão da CSL06 é a medida mais 

acertada para o momento, especialmente após mais de três meses de total 

segregação dos adolescentes, impedidos de terem qualquer contato com o ambiente 

externo, apesar da medida que cumprem assim o permitir. 

Durante a “quarentena”, houve episódios de tentativas de suicídio7, problemas 

psiquiátricos8, além de episódios de “desordem” causados, certamente, pela tensão 

vivida pelos adolescentes9. 

Atualmente a Casa de Semiliberdade de Criciúma abriga 10 adolescentes em 

três quartos, e ontem, em inspeção, esta Defensora Pública constatou que 1 

adolescente se encontra isolado em um quarto, em quarentena, enquanto outros 5 

dormem em um outro quarto (um com colchão no chão). Outros 4 dormem em um 

terceiro quarto.  

Sete, dentre os dez adolescentes, adentraram a Casa durante a pandemia e 

nunca tiveram a oportunidade de fazer nenhuma atividade externa e nem ter visita da 

família. Não sabe, portanto, o que é efetivamente uma medida de semiliberdade.  

A convivência com a família (pela realização de ciclos familiares e visitas) 

significa um alívio à angústia do adolescente e facilita sobremaneira o seu retorno ao 

convívio social e familiar. O ambiente muitas vezes hostil das unidades é mitigado 

pelo contato com os familiares, auxiliando o adolescente a superar as questões que o 

levaram à prática do ato infracional.  

Por outro lado, os benefícios trazidos pela Portaria dizem exclusivamente com 

a prevenção do contágio do coronavírus no sistema socioeducativo.  

Inegável que medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus 

devem ser adotadas. Porém, quando se verifica que há alternativas igualmente 

idôneas de prevenção, conclui-se que os benefícios da visita virtual quinzenal e por 

apenas dez minutos são pequenos em relação aos seus prejuízos à integridade 

emocional e à integração social dos adolescentes.  

Ressalta-se que nesse momento os adolescentes se encontram sem aulas, 

sem cursos de profissionalização e sem esportes, de modo que a sua manutenção na 

Casa de Semiliberdade tem, atualmente, tão somente o caráter punitivo de uma 

medida que deveria ser socioeducativa. 

                                                           
7 5000001-25.2020.8.24.0075 
8 0010406-86.2018.8.24.0008 
9 Boletim de Ocorrência n. 0481043/2020-BO-00110.2020.0001373 
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4. DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

A liminar tem como escopo, em ação civil pública, fazer cessar imediatamente 

a atividade danosa, nociva, e exigir o cumprimento de normas jurídicas, sob pena de 

ineficácia ou desprestígio do provimento final, cenário comum no âmbito das ações 

civis públicas. 

Sobre a possibilidade de concessão de liminares em sede de ação civil pública 

contra o Poder Público, condicionada apenas a prévia oitiva do representante da 

pessoa jurídica de direito público, no prazo e na forma do artigo 2º da Lei 8.437/92, é 

maciça a jurisprudência pátria (STJ – AARESP 303206 – RS – 1ª T. – Rel. Min. 

Francisco Falcão – DJU 18.02.2002 – p. 00256). 

O art. 12 da Lei 7.347/85 estabelece forma de provimento antecipatório que 

poderá ser dado com ou sem justificação prévia: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

 

Já o art. 294 do Código de Processo Civil prevê que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência ou evidência.  

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. 

No caso em testilha, a probabilidade do direito está consubstanciada na 

fundamentação despendida alhures, que dá conta da violação do direito de realização 

de atividades externas e de visitas dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa na Casa de Semiliberdade de Criciúma. 

O perigo de dano se evidencia nos prejuízos emocionais, cognitivos e à 

integração social causados pelo afastamento do convívio familiar dos adolescentes 

que já se encontram internados e, agora, sem atividades de rotina como estudo, 

profissionalização ou prática de esportes.  

Sob este aspecto, portanto, não há dúvida quando à probabilidade do direito 

e o perigo de dano, motivo pelo qual estão preenchidos os requisitos próprios à 

concessão da tutela de urgência. 

Impõe, pois, a suspensão liminar da medida socioeducativa dos adolescentes 

que se encontram na CSL06 – ou seu cumprimento em regime “domiciliar”, tal como 

feito em Blumenau – até que se realize audiência de reavaliação para aferir a 

possibilidade individual de efetiva substituição ou extinção da medida de cada um.  

 

5. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer seja despachada a petição inicial e: 
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5.1.  Em decisão liminar, seja concedida a tutela provisória de urgência para 

determinar a suspensão da medida socioeducativa dos adolescentes que se 

encontram na CSL06 – ou seu cumprimento em regime “domiciliar”, tal como feito em 

Blumenau – até que se realize audiência de reavaliação para aferir a possibilidade 

individual de efetiva substituição ou extinção da medida de cada um. 

5.2.  Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer, em 

decisão liminar, seja garantido o ciclo familiar estendido, tal como feito com os presos 

adultos, além de se permitir a visita virtual ao menos semanalmente, com duração não 

inferior a uma hora, considerando-se a pouca quantidade de internos no CSL06 

(atualmente 10) e a suspensão de diversas outras atividades que eram diariamente 

oferecidas.  

No mérito, requer-se a confirmação da liminar, suspendendo-se a CSL06 

enquanto perdurar as restrições da pandemia, além de: 

5.3. declaração de nulidade da decisão administrativas que suspendeu os 

ciclos familiares; 

5.4. declaração de nulidade (i) parcial do art. 1º da Portaria nº 

191/GABS/SAP, de 17/03/2020, que suspendeu a realização de todas as espécies de 

visitas no âmbito  das  unidades  prisionais  e  socioeducativas  no  Estado  de  Santa 

Catarina e (ii) total do § 4º do art. 1º e do art. 2º, caput, da Portaria n. 255/GABS/SAP, 

de 07/04/2020, que previram a realização de visitas virtuais por no máximo dez 

minutos a cada quinze dias, para determinar ao réu seja garantido aos adolescentes 

e jovens em cumprimento de medida socioeducativa na CSL de Criciúma o 

recebimento de visitas presenciais com a adoção das cautelas necessárias de acordo 

com as orientações dos órgãos de saúde sobre a prevenção do contágio pelo novo 

coronavírus. 

Pugna-se ainda que seja dado regular processamento ao feito, com: a) a 

citação do requerido para oferecer contestação, sob pena de revelia e; b) a intimação 

do Ministério Público, nos termos do artigo 5º, §1º, da LACP. 

 Para provar o alegado, requer-se a produção de toda a prova juridicamente 

admitida, especialmente a pericial, a documental e a testemunhal. 

Requer-se, por derradeiro, que seja o requerido condenado em honorários 

advocatícios, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo gerido pela 

Defensoria Pública. 

Dá-se à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ante ao valor 

inestimável da demanda. 

Criciúma, 23 de julho de 2020. 

 

LUDMILA PEREIRA MACIEL 

Defensora Pública 
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