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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 
DE FLORIANÓPOLIS/SC. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições 
constitucionais (art. 134 da Constituição Federal) e legais (Lei Complementar nº 80/94 e Lei 
Complementar Estadual nº 575/2012), e com base no art. 1º, inciso IV e art. 5º, inciso II, ambos da Lei n. 
7.347/85, vem ajuizar a presente  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n. 
82.951.229/0001-76, a ser citado na pessoa do Procurador Geral do Estado, com endereço na Avenida 
Osmar Cunha, nº 220, Centro, Florianópolis (SC), CEP 88015-100, pelas seguintes razões de fato e de 
direito: 

 

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 
do art. 5º da Constituição Federal. 

Com o escopo de dar maior efetividade à atuação desta Instituição e, principalmente, a fim 
de ampliar a consecução de seus objetivos, dentre eles, a primazia da dignidade da pessoa humana e a 
redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito e a prevalência e 
efetividade dos direitos humanos (Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria 
Pública), a Defensoria Pública foi incluída no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85 como legitimada a propor 
ação civil pública (Inciso II). 

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina está consolidada por meio da Lei 
Complementar Estadual nº 575/2012 e 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, 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

21ª Defensoria Pública da Capital 

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

 

coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas 

hipossuficientes (art. 4º, VII). 

É exatamente este o caso. 

Conforme se verá a seguir, a presente demanda visa a tutelar os direitos individuais de 
todas as pessoas presas do Estado de Santa Catarina que se encontram tolhidas do direito de receber 
visitas de parentes e amigos. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:  

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

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

3. Agravo regimental não provido. 

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

O Supremo Tribunal Federal, a propósito, recentemente, ao julgar a ADI 3943/DF, concluiu 
que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos, julgando improcedente o pedido de declaração de 
inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 7.347/1985, alterada pela Lei n.º 
11.448/2007: 

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

Quanto à pertinência temática, ressalta-se que a presente Ação Civil Pública busca a 
concretização do direito à convivência familiar e comunitária das pessoas presas no Estado de Santa 
Catarina.  

Dessa forma, não há discussão quanto à legitimidade da Defensoria Pública para a 
proposição da presente demanda. 

 

2. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO 

2.1.  Esclarecimentos Iniciais  

A presente Ação Civil Pública é baseada nos documentos angariados pela Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina desde a sua instalação no ano de 2013 e destina-se a impugnar a 
legalidade de norma administrativa elaborada pelo Estado de Santa Catarina.  

A Instrução Normativa nº 001/2010/DEAP/GAB/SSP, foi editada em 2010 e procurou dispor 
sobre normas e procedimentos operacionais de segurança a serem adotadas pelas Unidades Prisionais 

do Estado de Santa Catarina, conforme ementa da própria Instrução Normativa. 

A atuação cotidiana dos Defensores Públicos junto ao sistema prisional e processos de 
execução penal, logrou identificar que referida Instrução Normativa afronta a legislação vigente em 
diversos pontos. Entre outras ilegalidades que serão abordadas em atuações futuras, a norma 
administrativa estabelece que: 

Somente será permitida a visita de pais, filhos, irmãos ou cônjuge;  

(...)  

Menores de 18 anos, somente se acompanhados de pai/mãe/responsável-legal e com 
liberação judicial, desde que seja filho ou irmão do reeducando; 

Nos casos de companheira menor de 18 anos, somente será autorizado a visita se ela 
for casada, se emancipada ou com autorização judicial e acompanhada de responsável 
legal; 

Com base nessa norma, os gestores de todas as unidades prisionais do Estado proíbem 
aos internos o recebimento de visitas de qualquer pessoa que não seja pai, filho, irmão ou cônjuge. Não 
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é possível o contato, por exemplo, de padrasto ou madrasta, enteados, primos, tios, avós e de qualquer 
parente por afinidade, como sogro, sogra, genro, nora e cunhados.  

Por outro lado, a redação expressa do art. 41, X da Lei de Execuções Penais garante ao 
preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos. No dispositivo, 
inexiste qualquer limitação, veja-se:  

Art. 41 Constituem direitos do preso: 

(...) 

X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 

Com efeito, defensores públicos e advogados, desde a publicação da Instrução Normativa, 
são obrigados a realizar pedidos judiciais para garantir um direito que a Lei assegura à pessoa presa, 
sobrecarregando ainda mais as varas de Execuções Penais. O pior, apenados que não possuem 
advogado constituído ou que estão em unidades ainda não atendidas pela Defensoria Pública ficam 
permanentemente tolhidos do direito que lhes assiste, uma vez que seu acesso à justiça está 
inviabilizado. 

Diante disso, a 21ª Defensoria Pública da Capital solicitou aos Defensores Públicos que 
exercem atribuições junto às Varas de Execuções Penais o encaminhamento de informações e pedidos 
judiciais realizados para que se permita a visita ao preso além do rol estabelecido na Instrução Normativa 
(correspondência eletrônica em anexo). Em anexo, constam alguns pedidos judiciais feitos em favor de 
apenados, cujo direito de receber visitas havia sido negado.  

Rumores de que a referida Instrução Normativa estaria passando por uma revisão existem 
desde 2015. Entretanto, nenhuma mudança foi realizada até o presente momento. 

Não há outro caminho, portanto, senão promover a presente Ação Civil Pública com o 
objetivo de cercear a permanente ilegalidade cometida pelo Estado de Santa Catarina. 

 

2.2.  Fundamentos Jurídicos dos Pedidos 

a. Dos direitos do preso 

O art. 226 da Constituição Federal de 1988 prevê que a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado.  

Densificando a norma constitucional, a Lei de Execuções Penais prevê: 
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Art. 41 Constituem direitos do preso: 
(...) 
X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 

A Lei de Execuções Penais também previu outros instrumentos que incentivam a 
manutenção do vínculo familiar e social. O art. 103, por exemplo, previu que “Cada comarca terá, pelo 
menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a 
permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”. 

E não poderia ser diferente. A convivência com a família e amigos é essencial para o 
cumprimento da pretensão oficial de ressocialização do preso por meio da pena privativa de liberdade, 
nos termos do art. 1.º da LEP1. É cediço que as visitas significam um alívio à angústia do segregado, 
que facilita sobremaneira a reinserção na sociedade e a ressocialização. O ambiente hostil do cárcere 
condiciona o reeducando a um comportamento violento, que é mitigado pela visita de familiares e amigos. 

Justamente por isso, a Resolução 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, que estabelece regras mínimas para o tratamento de presos no Brasil, previu o seguinte: 

Art. 37. Deve-se estimular a manutenção e o melhoramento das relações entre o 
preso e sua família.  

No âmbito do sistema penitenciário federal, o Decreto 6.049/07 – Regulamento 
Penitenciário Federal – previu que as visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do 

preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros. (Art. 91).   

A doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete ensina que: 

Fundamental ao regime penitenciário é o princípio de que o preso não deve romper seus 
contatos com o mundo exterior e que não sejam debilitadas as relações que o unem aos 
familiares e amigos. Não há dúvida de que os laços mantidos principalmente com a 
família são essencialmente benefícios para o preso, porque o levam a sentir que, 
mantendo contatos, embora com limitações, com as pessoas que encontram fora do 
presídio, não foi excluído da comunidade. Dessa forma, no momento em que for posto 
em liberdade, o processo de reinserção social produzir-se-á de forma natural e de forma 
mais facilmente, sem problemas de readaptação a seu meio familiar e comunitário. 
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. Comentários à Lei 7.210, de 11/07/1984. 
11 Ed. Atlas: São Paulo, 2004).   

                                                           
1 Art. 1o A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e oroporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado 
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No âmbito internacional, são abundantes os documentos que garantem a convivência 
familiar e social do preso. Entre eles: 

Pacto de San José da Costa Rica: 

Artigo 5.  Direito à integridade pessoal 

(...) 6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a 
readaptação social dos condenados. 

Artigo 17.  Proteção da família 

1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela 
sociedade e pelo Estado. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou, em 2009, documento 
estabelecendo Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas 
Américas, que prevê: 

Princípio XVIII. As pessoas privadas de liberdade terão direito a receber e enviar 
correspondência, sujeitando-se às limitações compatíveis com o Direito Internacional; e 
a manter contato pessoal e direto, mediante visitas periódicas, com seus familiares, 
representantes legais e outras pessoas, especialmente pais, filhos e filhas e respectivos 
cônjuges”.  

No mesmo rumo vai a Assembleia Geral da ONU, que aprovou a Resolução 2010/16 de 22 
de julho de 2010, que estabelece Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas 
(Regras de Bangkok), inclusive reconhecendo a importância da convivência familiar para a sua 
reintegração social: 

Regra 26. Será incentivado e facilitado por todos os meios razoáveis o contato das 
mulheres presas com seus familiares, incluindo seus filhos, quem detêm a guarda de 
seus filhos e seus representantes legais. Quando possível, serão adotadas medidas para 
amenizar os problemas das mulheres presas em instituições distantes de seu meio 
familiar”.  

Regra 43. “Autoridades prisionais deverão incentivar e, se possível, também facilitar 
visitas às mulheres presas como um importante pré-requisito para assegurar seu bem-
estar mental e sua reintegração social”.  

Por sua vez, na Resolução 70/175 da Assembleia Geral da ONU, aprovada em 17 de 
dezembro de 2015, a Organização internacional estabelece regras mínimas das nações unidas para 
o tratamento de presos: 

Regra 58 
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1. Os presos serão autorizados a comunicar-se periodicamente, sob a devida vigilância, 
com sua família e amigos: (a) por meio de correspondência escrita e utilização, onde 
disponível, de meios de telecomunicações, eletrônicos, digitais ou de outra natureza; e 
(b) recebendo visitas. 

A Portaria nº 122 de 19/09/2007 do Departamento Penitenciário Nacional, que estabelece 
normas administrativas básicas em âmbito nacional, prevê que a visita do cônjuge, da(o) companheira(o) 

de comprovada união estável, um ou outro, parentes e amigos aos presos realizar-se-á, semanalmente, 

em local apropriado nos horários e dias determinados pelo Diretor do estabelecimento penal federal. 

Logo se verifica, portanto, que a limitação imposta contraria as mais diversas normas do 
ordenamento jurídico brasileiro e internacional, violando direitos legalmente reconhecidos. 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça catarinense já se manifestou diversas vezes sobre 
a questão, veja-se: 

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL (LEI 7.210/1984, ARTIGO 197). 
PRONUNCIAMENTO QUE INDEFERIU A POSTULAÇÃO DE VISITA AO 
REEDUCANDO POR ENTEADA. VIABILIDADE. VISITAÇÃO A PROPORCIONAR 
MAIOR REAPROXIMAÇÃO ENTRE OS INTERESSADOS, DIMINUIR O GRAU DE 
RESTRIÇÃO E RESSOCIALIZAR PROGRESSIVAMENTE O APENADO. 
IMPROPRIEDADE DO ERGÁSTULO PÚBLICO E ÍNDOLE DOS DEMAIS RECLUSOS 
A NÃO OBSTAR A MANUTENÇÃO DOS RELACIONAMENTOS AFETIVOS. 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO ARTIGO 19, § 4º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0039510-
83.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. 08-03-2016). 

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A 
CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE VISITAÇÃO AOS ENTEADOS DO REEDUCANDO. 
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DIREITO DO PRESO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 
001/2010 DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL DO ESTADO QUE 
SOMENTE PERMITE A VISITAÇÃO POR PARENTES DE PRIMEIRO GRAU (PAIS, 
FILHOS, IRMÃOS OU CÔNJUGE). ENTEADOS QUE POSSUEM VÍNCULO 
SOCIOAFETIVO COM O APENADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 QUE NÃO 
FAZ DISTINÇÃO ENTRE FILHOS BIOLÓGICOS E DE CRIAÇÃO. EXISTÊNCIA, 
ADEMAIS, DE DECISÕES DIVERGENTES ENTRE AS UNIDADES PRISIONAIS DE 
TUBARÃO E CRICIÚMA QUANTO À REFERIDA NORMA. ENTEADOS QUE JÁ 
POSSUÍAM CARTEIRA DE VISITAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PENAL DE 
TUBARÃO. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0007351-
62.2016.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 08-06-2017). 

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre o tema: 
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HABEAS CORPUS. 2. DIREITO DO PACIENTE, PRESO HÁ QUASE 10 ANOS, DE 
RECEBER A VISITA DE SEUS DOIS FILHOS E TRÊS ENTEADOS. 3. 
COGNOSCIBILIDADE. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO ENTENDIDA 
DE FORMA AMPLA, AFETANDO TODA E QUALQUER MEDIDA DE AUTORIDADE 
QUE POSSA EM TESE ACARRETAR CONSTRANGIMENTO DA LIBERDADE DE IR E 
VIR. ORDEM CONCEDIDA. 1. COGNOSCIBILIDADE DO WRIT. A jurisprudência 
prevalente neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não terá seguimento 
habeas corpus que não afete diretamente a liberdade de locomoção do paciente. 
Alargamento do campo de abrangência do remédio heroico. Não raro, esta Corte depara-
se com a impetração de habeas corpus contra instauração de inquérito criminal para 
tomada de depoimento; indiciamento de determinada pessoa em inquérito policial; 
recebimento da denúncia; sentença de pronúncia no âmbito do processo do júri; 
sentença condenatória etc. Liberdade de locomoção entendida de forma ampla, afetando 
toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento 
para a liberdade de ir e vir. Direito de visitas como desdobramento do direito de liberdade. 
Só há se falar em direito de visitas porque a liberdade do apenado encontra-se tolhida. 
Decisão do juízo das execuções que, ao indeferir o pedido de visitas formulado, 
repercute na esfera de liberdade, porquanto agrava, ainda mais, o grau de restrição da 
liberdade do paciente. Eventuais erros por parte do Estado ao promover a execução da 
pena podem e devem ser sanados via habeas corpus, sob pena de, ao fim do 
cumprimento da pena, não restar alcançado o objetivo de reinserção eficaz do apenado 
em seu seio familiar e social. Habeas corpus conhecido. 2. RESSOCIALIZAÇÃO DO 
APENADO. A Constituição Federal de 1988 tem como um de seus princípios 
norteadores o da humanidade, sendo vedadas as penas de morte, salvo em caso de 
guerra declarada (nos termos do art. 84, XIX), de caráter perpétuo, de trabalhos 
forçados, de banimento e cruéis (CF, art. 5º, XLVII). Prevê, ainda, ser assegurado aos 
presos o respeito à integridade física e moral (CF, art. 5º, XLIX). É fato que a pena 
assume o caráter de prevenção e retribuição ao mal causado. Por outro lado, não se 
pode olvidar seu necessário caráter ressocializador, devendo o Estado preocupar-se, 
portanto, em recuperar o apenado. Assim, é que dispõe o art. 10 da Lei de Execução 
Penal ser dever do Estado a assistência ao preso e ao internado, objetivando prevenir o 
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Aliás, o direito do preso receber 
visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos está assegurado 
expressamente pela própria Lei (art. 41, X), sobretudo com o escopo de buscar a 
almejada ressocialização e reeducação do apenado que, cedo ou tarde, retornará ao 
convívio familiar e social. Nem se diga que o paciente não faz jus à visita dos filhos por 
se tratar de local impróprio, podendo trazer prejuízos à formação psíquica dos menores. 
De fato, é público e notório o total desajuste do sistema carcerário brasileiro à 
programação prevista pela Lei de Execução Penal. Todavia, levando-se em conta a 
almejada ressocialização e partindo-se da premissa de que o convício familiar é salutar 
para a perseguição desse fim, cabe ao Poder Público propiciar meios para que o 
apenado possa receber visitas, inclusive dos filhos e enteados, em ambiente 
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minimamente aceitável, preparado para tanto e que não coloque em risco a integridade 
física e psíquica dos visitantes. 3. ORDEM CONCEDIDA. (HC 107701, Relator(a):  Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012 RT v. 101, n. 921, 
2012, p. 448-461)  

Logo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que ao preso é reconhecido o direito de 
receber a visita de amigos e de parentes independentemente do grau de parentesco. 

 

b. Princípio da Legalidade 
Conforme se viu, nenhum dos dispositivos legais previu limitação de grau de parentesco ou 

de afinidade em relação ao preso para que se permita a visitação. Pelo contrário, o art. 41, inciso X, da 
Lei de Execuções Penais é claro ao permitir a visita de parentes e amigos.  

A Lei de Execuções Penais também previu que “ao condenado e ao internado serão 
assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei” (art. 3º). 

No âmbito estadual, a Lei Complementar 529/2011 vai no mesmo sentido: 

Art. 100. São prerrogativas fundamentais inerentes à personalidade do preso: 

(...) II - durante a execução da pena, o preso conservará todos os direitos que não haja 
perdido ou lhe tenham sido suspensos, por força de lei ou sentença, conforme prevê a 
Lei federal nº 7.210, de 1984; 

De toda a legislação abordada anteriormente (ponto 2.2. “a”), não se retira quaisquer 
limitações de parentesco ou de amizade a amparar a Instrução Normativa. Não obstante, a norma 
emanada do DEAP, que deveria prever apenas as rotinas administrativas para o fiel cumprimento da Lei 
nas unidades prisionais, vedou as visitas de qualquer outra pessoa que não seja pai, filho, irmão ou 
cônjuge do apenado, limitando o direito de convivência familiar e social da pessoa presa 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. 
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Foi o que aconteceu, por exemplo, nos casos de sanção pela prática falta grave, quando o 
art. 52 da Lei de Execuções Penais limitou o recebimento de visitas ao apenado: 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando 
ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou 
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as 
seguintes características: 

(...)  

III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas 
horas; 

Ocorre que não há lei que autorize o gestor da unidade prisional a negar o pedido de visitas 
de qualquer parente ou amigo de pessoa presa.  

A Instrução Normativa nº 001 de 25/08/2010 editada pelo Diretor do Departamento de 
Administração Prisional do Estado de Santa Catarina – DEAP – NÃO É LEI e, portanto, não pode limitar 
direitos, servindo tão somente para regulamentar a Lei de Execuções Penais. 

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 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 formal2. 

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 e feliz, 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. 

                                                           
2 Direito Administrativo Brasileiro. 38ª ed. Malheiros, 2012, p. 187. 
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(...) 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.3 

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.”(...)  

“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 Instrução Normativa em questão é uma espécie de ato administrativo (normativo) 
e, por corolário, destina-se a regulamentar a lei e viabilizar o exercício do direito por meio do 

                                                           
3 Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. Malheiros: 2008, p. 100/5 
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estabelecimento de rotinas administrativas. Não sendo lei em sentido formal, portanto, jamais poderá 
limitar direito legalmente previsto. 

Não há falar-se, ainda, que a Instrução Normativa se limitou em dar completude ao 
significado de “parentes” constante no art. 41, X da LEP.  As relações de parentescos são regidas pelo 
Código Civil que estabelece de forma bastante clara quem é considerado parente para fins civis (artigos 
1591 a 1595)4. 

Nada ampara a legalidade da Instrução Normativa, portanto.  

 

c. Da ilegalidade da proibição de entrada de menor de 18 anos acompanhada dos 
pais ou responsável 

Infere-se da Instrução Normativa que a entrada de crianças e adolescentes nas unidades 
prisionais do estado só é permitida com autorização judicial, mesmo quando presentes seus pais ou 
representantes legais.  

Entretanto, a Lei de Execuções Penais não prevê a necessidade de autorização judicial 
para a entrada de crianças e adolescentes nas unidades prisionais. Ao contrário, a própria Lei 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) dispensa expressamente a autorização judicial para a promoção 
da convivência familiar e comunitária da criança com os pais privados de liberdade. É esta a redação do 
§ 4º do art. 19 do ECA: 

Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado 
de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas 
hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente 
de autorização judicial.  

Logo, a imposição da necessidade de autorização judicial por ato administrativo é previsão 
manifestamente ilegal. 

                                                           
4 Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e 
descendentes. 
Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, 
sem descenderem uma da outra. 
Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. 
Art. 1.594. Contam‑se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na colateral, também pelo 
número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 
Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. 
§ 1º O parentesco por afinidade limita‑se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. 
§ 2º Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. 
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d. Da invasão de competências administrativas 

Ainda que se admitisse a possibilidade de que as restrições pudessem ser feitas por ato 
administrativo, não caberia ao Diretor do Departamento de Administração Prisional adotar medidas que 
implicam relativização de direitos, senão ao Juízo de Execuções Penais local ou do Juízo da Infância e 
da Juventude da Comarca que sedia a unidade prisional. 

A doutrina administrativista, elenca cinco elementos para o ato administrativo: a 
competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto5. Dentro do estudo da competência, reconhece-
se o desvio de poder como modalidade de abuso de poder que se caracteriza como a atuação fora dos 
limites das atribuições (competência) conferidas ao agente público. Age em desvio de poder o agente 
que avoca competências que são originalmente conferidas a outro agente ou que exerce atividade que 
a lei não lhe autorizou. 

Não se desconhece a possibilidade de que determinadas unidades prisionais possam ter 
peculiaridades ou fragilidades que demandem providências administrativas para a salvaguarda de 
direitos que, em juízo de ponderação, possam se mostrar mais relevantes que outros. 

 Nesses casos, contudo, a relativização deve se dar por meio da autoridade judiciária 
competente de acordo com as peculiaridades e demandas de cada unidade prisional do Estado e 

devidamente justificada em cada caso. 

Norma de mesma natureza oriunda do Estado de São Paulo foi questionada e chegou ao 
Superior Tribunal de Justiça. A Resolução SAP 144 DE 29/06/2010 limitava as visitas aos parentes de 
2º grau. Na ementa, consta o seguinte: 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DO PRESO DE 
RECEBER VISITAS. LIMITAÇÃO DO GRAU DE PARENTESCO DAS PESSOAS QUE 
PODEM SER INCLUÍDAS NO ROL DE VISITANTES DO REEDUCANDO POR MEIO 
DE RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DIREITO DA TIA DE VISITAR 
O SOBRINHO. 
1. A competência para dispor sobre direito penitenciário é concorrente entre a União, os 
Estados e o Distrito Federal (art. 24, I, da CF), tendo a LEP outorgado à autoridade 
administrativa prisional o poder de regular a matéria, no que toca a questões 
disciplinares. 

                                                           
5 Por todos, FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Editora RT. São Paulo, 2011. 
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2. O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções 
Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a 
situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, 
dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos 
estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física 
tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. 
3. A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional diz respeito, 
por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que 
se justifica plenamente diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo 
número de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização dos 
cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento prisional, os 
documentos, comprovantes e trâmites administrativos que lhes são exigidos, 
necessidade (ou não) de revista prévia do visitante, dia, local e duração das visitas, 
restrição de transporte de bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras 
durante o período de visita etc. 
4. No entanto, ao limitar o grau de parentesco das pessoas que podem ser 
incluídas no rol de visitantes do reeducando a parentes de 2º grau, o art. 99 da 
Resolução SAP 144, de 29/06/2010, que instituiu o Regimento Interno Padrão das 
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, desbordou de sua competência, 
tratando de matéria não afeta ao poder disciplinar, na medida em que não cabe à 
autoridade prisional pré-definir o nível de importância que os parentes têm para 
os reeducandos, elegendo alguns que têm mais direito a visitá-los do que outros. 
A regra não leva em conta a possibilidade de existência de um vínculo afetivo 
significativo entre uma tia e um sobrinho que, por exemplo, tenha ajudado a criar, ou 
mesmo que exerça a figura de efetiva educadora do sobrinho em virtude da 
circunstancial ausência dos pais. 
5. Da mesma forma, ao restringir a possibilidade de ingresso no rol de visitantes 
do preso de parentes mais distantes à inexistência de parentes mais próximos, a 
Resolução (art. 101, § 1º) desborda de sua competência e, sem nenhuma 
justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei 
de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984). 
6. Se podem ser incluídas até 8 (oito) pessoas no rol de visitantes do preso e, nos termos 
do art. 102, I, da Resolução, tal inserção depende da concordância, por escrito, do 
executado, parece bem mais razoável seja o preso a indicar aqueles parentes cuja 
convivência lhe é mais cara ao coração. 
7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP e 
resoluções dela decorrentes) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz 
da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e 
III do art. 3º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a 
marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). 
Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa 
Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, 
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Primeira Turma do STF, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 
23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 
8. Recurso provido, para determinar à autoridade apontada como coatora que não crie 
óbices à inclusão do nome da impetrante (tia do detento) no rol de visitas do reeducando 
em virtude de nele já constar o nome de sua mãe e de sua companheira que o visitam 
frequentemente (ou mesmo de outros parentes até 2º grau), se forem ditos óbices 
fundados unicamente na restrição posta no caput do art. 99 e no § 1º do art. 101 da 
Resolução SAP 144, de 29/06/2010. 
(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 56.152 – SP – 2017/0329294-7. 
RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Quinta Turma. Julgado 
em 03 de abril de 2018). 

Destarte, eventuais restrições ao direito à convivência familiar e social jamais podem ser 
emanadas de autoridade administrativa, tampouco podem ser dotadas de tamanha generalidade e 
abstração como é a Instrução Normativa 001/2010 do DEAP. 

 
2.3. Conclusão 

Do exposto, não é difícil constatar que a vedação de visitas de familiares e amigos às 
pessoas privadas de liberdade no Estado de Santa Catarina é medida inconstitucional, inconvencional, 
ilegal e, portanto, deve ser imediatamente declarada nula e sem efeitos nesse ponto. 

 
2.4. Do dano moral coletivo 

O dano moral coletivo, entendido como "injusta lesão da esfera moral de uma dada 

comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos"6, também 
resta incontroverso.  

Leciona André de Carvalho Ramos: 

É preciso sempre enfatizar o imenso dano moral coletivo causado pelas 
agressões aos interesses transindividuais... Com isso, vê-se que a coletividade 
é passível de ser indenizada pelo abolo moral, o qual, por sua vez, não necessita 
ser a dor subjetiva ou estado anímico negativo, que caracterizariam o dano 
moral na pessoa física, podendo ser o desprestígio do serviço público, do nome 

                                                           
6 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. “Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro”. Revista de Direito do 
Consumidor. Nº 25, São Paulo: RT, 1994, p. 55 
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social, a boa-imagem de nossas leis ou mesmo o desconforto da moral pública 
que existe no meio social.7 

O respeito à lei e a prestação de serviços penitenciários de acordo com o ordenamento 
jurídico diz respeito a toda à sociedade. Quando esse dever não é observado, gera danos a todos, 
materializado na insegurança constante nas instituições do estado descumpridoras de direitos subjetivos. 

Aliás, segundo o próprio Superior Tribunal de Justiça: 

O cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste 
em mero interesse pessoal do apenado. Pelo contrário, atende ele também ao 
interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, 
promover a ressocialização do preso. De fato, é dever do Estado, dentre outros,  
assistir  o  preso, o internado e o egresso, 'objetivando prevenir o crime e orientar 
o retorno à convivência em sociedade'. (art. 10 da LEP), inclusive amparando  a 
sua família, quando necessário (art. 23, inciso VII, da LEP).  (STJ, AgRg no RHC 
73.261/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/4/2017). 

Diante disso, merece repreensão o Estado de Santa Catarina, o que deve ser realizado pela 
condenação em danos morais coletivos (art. 81, I da Lei 8.078/90) a serem revertidos ao Fundo 
Penitenciário Estadual.  

 

3. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

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. 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. 

                                                           
7 RAMOS, André de Carvalho. “A ação civil pública e o dano moral coletivo”. Revista de Direito do Consumidor. Nº 25, 
São Paulo: RT, 1994, p. 81. 
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No caso em testilha, a urgência se mostra no afastamento permanente de familiares e 
amigos da pessoa presa, prejudicando os objetivos da execução penal, gerando danos imensuráveis à 
pessoa privada da liberdade e a seus familiares (inclusive crianças). 

A probabilidade do direito está consubstanciada nas razões de direito que foram expostas, 
bem como nos documentos que integram a presente inicial, que demonstram à saciedade que o Estado 
de Santa Catarina editou ato administrativo que limita direito previsto em lei.  

Eventual demora na prestação permitirá ao Réu a perpetuação da já constante e natural 
ofensa ao ordenamento jurídico, o que não é aceitável.  

Sob este aspecto, portanto, não há dúvida quando à probabilidade do direito e o perigo de 
dano.  

Assim, estão preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência. 

  

4. DOS PEDIDOS 

Ante o Exposto, requer seja despachada a petição inicial e: 

1. Em decisão liminar, seja concedida a tutela provisória de urgência determinando ao 
Estado de Santa Catarina que suspenda imediatamente a aplicação dos seguintes 
comandos constantes no Item “19” da Instrução Normativa 001/2010 nº 
001/2010/DEAP/GAB/SSP: 

(i) Somente será permitida a visita de pais, filhos, irmãos ou cônjuge;  
(ii) Menores de 18 anos, somente se acompanhados de 

pai/mãe/responsável-legal e com liberação judicial, desde que seja filho 
ou irmão do reeducando; 

(iii) Nos casos de companheira menor de 18 anos, somente será autorizado 
a visita se ela for casada, se emancipada ou com autorização judicial e 
acompanhada de responsável; 

2. Seja fixada multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada 
descumprimento da decisão antecipatória, patamar que se entende suficiente a 
compelir o Estado ao cumprimento da ordem; 

3. No mérito, requer-se a procedência da demanda para, declarando nulos os dispositivos 
acima: 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

21ª Defensoria Pública da Capital 

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

 

a.  determinar ao Estado de Santa Catarina observe o art. 42, X da Lei 7.210/84 e se 
abstenha de indeferir pedidos de parentes ou amigos da pessoa privada de 
liberdade; 

b. Condenar o Estado de Santa Catarina ao ressarcimento pelo dano moral coletivo; 
c. Condenar o Estado de Santa Catarina ao pagamento das verbas de sucumbência 

(honorários de advogados, custas e despesas processuais) a serem arbitrados por 
este Juízo, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015, em favor do Fundo da 
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, conforme artigo 4º, XIX, LCE nº 
575/2012 e artigo 4º, XXI, da LC nº 80/1994. 

Para provar o alegado, requer-se a produção de toda a prova juridicamente admitida, 
especialmente a documental e a testemunhal. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante ao valor inestimável da demanda 

Florianópolis, 7 de agosto de 2018. 

 

 

Marcelo Scherer da Silva 
Defensor Público 
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