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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 
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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, 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 à convivência 

familiar de jovens e adolescentes que cumprem medidas de internação no CASEP de Itajaí. 

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. 
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(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 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) 

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 a Portaria nº 191/GABS/SAP, de 17/03/2020, que 

determina a suspensão de todas as visitas nas unidades prisionais e socioeducativas, e a Portaria 

n. 255/GABS/SAP, de 07/04/2020 (anexo), estabelecendo, durante o atual período de pandemia 

de coronavírus, a visita virtual nas unidades socioeducativas catarinense. 
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De acordo com o art. 1º, da Portaria n. 255/GABS/SAP, as visitas virtuais ocorrerão 

de forma supervisionada, nas seguintes modalidades: 

I – ligação telefônica, por recurso de viva voz; 

II – vídeochamada por meio de aparelho telefônico móvel ou tablet; 

III – videochamada por meio de computador, tipo desktop ou notebook; 

IV – videoconferência. 

§1º Para fins desta Portaria entende-se por: 

I – visita virtual: quaisquer modalidades previstas no caput deste artigo; 

II – chamada: toda a ação de iniciar a visita virtual; e, 

III – operador: todo o servidor ou funcionário que estiver atuando no 

procedimento. 

O § 4º do mesmo artigo estabeleceu:  

O adolescente em conflito com a lei terá direito a 01 (uma) visita virtual 

a cada 15 (quinze) dias, ressaltando que as modalidades arroladas no 

caput deste artigo não são cumulativas, ou seja, somente uma delas 

poderá ser realizada durante o referido período”. 

No art. 2º consta que: a duração da visitação virtual será de, no máximo 10 (dez) 

minutos, em quaisquer das modalidades. 

A despeito da legítima preocupação da SEAPS, decorrente de real preocupação em 

gerenciar as demandas decorrente da pandemia de coronavírus, a Portaria é manifestamente 

ilegal, mormente porque viola garantias previstas em lei e inerentes à própria natureza das 

medidas socioeducativas, em relação às quais se deve, sem exceção, levar em consideração o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Acerca desta violação, mister registrar que em atendimentos por chamada de vídeo 

recentemente realizados por este subscritor com todos os internos do CASEP de Itajaí foi 

recorrente o relato de adolescentes e de jovens adultos no sentido de que gostariam de continuar 

recebendo visitas pessoais de seus familiares e de que, muitas vezes, o tempo de ligação/vídeo 

é demasiadamente exíguo. Informaram também que a redução do contato com os familiares 

tem trazido angústia e dificuldades no cumprimento da medida.  

Por esses motivos, mormente pelo prejuízo à socioeducação dos adolescentes e 

jovens adultos internados no CASEP de Itajaí, é que se propõe a presente demanda. 

 

3. DAS QUESTÕES DE DIREITO  
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3.1. Da proteção legal aos direitos da criança e do adolescente 

 

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. 

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 familiares e comunitários no processo 

socioeducativo” é uma das diretrizes da Lei do SINASE (n.12.594/2012), nos termos do art. 35, 

IX. 
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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 255 da SAP.  

 

3.2. Da 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. 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

4ª DEFENSORIA PÚBLICA 

NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA EM ITAJAÍ 

Avenida Coronel Marcos Konder, nº 747- Centro- Itajaí/SC (CEP 88301-300) 

 

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. 255/GABS/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 

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: 
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“(...) 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 Portaria n. 255/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.  
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3.3. Da desproporcionalidade da medida adotada 

 

Ao se cuidar de conflito entre direitos fundamentais, a doutrina reconhece a 

necessidade da realização de um juízo de ponderação. Para tanto, o postulado normativo 

(Humberto Ávila) ou máxima da proporcionalidade (Robert Alexy) serve como a balança dos 

interesses em jogo. Para sua boa aplicação, utiliza-se de três máximas parciais (Robert Alexy): 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  

Em brevíssimo e precário resumo, a máxima parcial da adequação estabelece que 

o ato somente poderá ser proporcional quando o meio utilizado for apto para a finalidade 

almejada. A necessidade exige a utilização do meio menos danoso aos direitos fundamentais 

para o atingimento do fim proposto. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito estabelece 

uma relação entre o custo para os direitos fundamentais da medida tomada e os benefícios 

trazidos por ela.  

Pois bem.  

Aplicando as máximas parciais delineadas acima, é possível constatar que as 

medidas adotadas pelo Poder Público, são inadequadas ao fim proposto (preservar a saúde 

individual e pública ao mesmo tempo em que se preserva o direito à convivência familiar), são 

desnecessárias e extremamente gravosas aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 

Inadequadas porque não levam em consideração a possibilidade de que a família 

do adolescente internado pode não ter acesso à internet ou telefone. A Portaria não previu a 

forma de garantir as visitas nessas hipóteses, de modo que o adolescente cuja família está sem 

acesso a tais equipamentos não terá seu direito à convivência familiar. 

Além disso, não há falar-se em impossibilidade material. As visitas semanais 

presenciais, que eram garantidas pelo DEASE, deixaram de ocorrer. Aulas e cursos de 

profissionalização deixaram de ser ministrados. A prática de esportes também está proibida. 

Portanto, tempo e material humano não faltam.  

Desnecessária porque o Poder Público poderia ter adotado outras medidas menos 

gravosas e menos limitadoras do direito à convivência familiar. Nesse sentido, o Ministério da 

Saúde, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, estabeleceu métodos 

eficazes contra a propagação do vírus: 
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As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, 

ou então higienize com álcool em gel 70%. 

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e 

não com as mãos. 

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. 

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer 

pessoa tossindo ou espirrando. 

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento 

amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças. 

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos 

e copos. 

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, 

shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. 

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, 

principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar. 

Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

Utilize máscaras caseiras ou artesanais feitas de tecido em situações de 

saída de sua residência1. 

É com base nessas medidas, inclusive, que o Réu tem retomado as atividades 

econômicas em Santa Catarina. Veja-se, por exemplo, as Portarias 214, 223 e 244, todas da 

Secretaria de Estado de Saúde, que autorizaram, com essas e outras restrições, a retomada da 

construção civil e sua cadeia de produção, a atividade de profissionais liberais e autônomos, 

comércio de rua, entre outros2.  

Nesse sentido, se o réu está permitindo o contato das pessoas sem que haja intensa 

fiscalização é porque acredita que a adoção dessas medidas é efetiva. Consequentemente, deve, 

por coerência, permitir o contato em ambiente controlado e monitorado por agentes públicos.  

Acrescente-se que já existem parâmetros para atendimento tanto de presos adultos, 

como de adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação, como, por exemplo, o 

art. 7º, § 1º, da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que, para os atos 

judiciais, indica, entre outros, a adoção de medidas de higiene e de prevenção, tais como 

disponibilização de água corrente e sabão líquido, utilização de máscaras, álcool gel e 

outros produtos que possam reduzir o risco de contaminação e limpeza minuciosa das 

superfícies. 

                                                           
1 https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#como-se-proteger 
2 Todas disponíveis em https://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/legislacao.html 
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Por fim, a última máxima parcial do princípio da proporcionalidade: relação 

entre o custo para os direitos fundamentais da medida tomada pelos Réus e os benefícios 

trazidos por ela. Para tanto, necessário trazer algumas observações acerca do direito à 

convivência familiar. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente previu como um de seus princípios o da 

convivência familiar (art. 19, caput e art. 100, par. único, X), intervenção mínima (art. 100, VII) 

e proporcionalidade e atualidade (art. 100, VIII) . Isto quer dizer que os laços com a família 

devem ser mantidos o tanto quanto não importem risco ou violação dos direitos da criança ou 

do adolescente. 

A convivência com a família é essencial para o cumprimento da pretensão oficial 

de integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio 

do cumprimento de seu plano individual de atendimento (art. 1º, § 2º, II da Lei 12.594/2012). 

Além disso, é cediço que as visitas significam 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 pela visita de 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 sendo, mais do que nunca, indispensável o contato 

próximo e frequente dos familiares a fim de aplacar os efeitos desse cenário.  

 

4. DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
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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 visitas dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no CASEP de Itajaí. 

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. A permissão de contatos físicos ou, ao menos, de contatos virtuais mais frequentes e 

com maior duração poderá abrandar as consequências nocivas de tais medidas.    

 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. 

 

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 

ao Réu que adote as medidas e a cautela necessárias para dar cumprimento ao direito 

de visitas presencial e semanal aos jovens e adolescentes internados no CASEP de 

Itajaí, observando as orientações dos órgãos de saúde a respeito da prevenção do 

contágio pelo novo coronavírus. 

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

seja garantida a visita virtual ao menos semanalmente, com duração não inferior a 

uma hora, considerando-se a pouca quantidade de internos no CASEP de Itajaí 

(atualmente 16) e a suspensão de diversas outras atividades que eram diariamente 

oferecidas.  

 

No mérito, requer-se a confirmação da liminar e: 

5.3.A 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 no CASEP de Itajaí 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. 

5.4. Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se, subsidiariamente, 

o provimento da presente demanda para declarar nulo o § 4º do art. 1º e do art. 2º, 

caput, da Portaria n. 255/GABS/SAP, de 07/04/2020, e determinar ao Réu que 

garanta a visita virtual aos adolescentes internados no CASEP de Itajaí ao menos 

semanalmente e com duração não inferior a uma hora. 

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. 
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 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. 

Itajaí, 22 de junho de 2020. 

 

Tiago de Oliveira Rummler 

Defensor Público 

 

 


