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Excelentíssimo Dr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville-SC 
 

 

 

(...) a conduta de alguns agentes prisionais, por ação ou por omissão, tem 
sido causa de ofensas a direitos fundamentais dos presos, que assim estão 
sendo submetidos a tratamento desumano e degradante, em atentado 
flagrante ao disposto no art. 5º, III, da Constituição Federal. 
Tais ofensas estariam configuradas, por exemplo, na negativa de banho de 
sol aos presos, no impedimento ao recebimento de visitas de familiares ou 
de seus advogados. 
Vale registrar lembrar que tais condutas, além de ofender a Constituição 
da República, implicam violação a decisão proferida pelo Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina. 
A situação já assume contornos insustentáveis. Os prejuízos para os presos 
e seus familiares se acumulam. Os familiares dos presos já realizam 
manifestações que causam prejuízos a toda a coletividade. Os presos 
ensaiam revolta no interior dos estabelecimentos. (...) 
Destaque-se que a alegação de exercício de direito de greve não pode 
servir de justificativa para um ataque a direitos fundamentais como este 
que se presencia. 
(Juiz de Direito LAUDENIR FERNANDO PETRONCINI - decisão de fl. 291/2 
dos autos nº 0043516-07.2013.8.24.0023 da Vara de Execuções Penais da Capital –
referente à greve deflagrada em 17/03/2014)  

 
 

 
 
 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, através do 

NÚCLEO REGIONAL DE JOINVILLE, pelos defensores públicos signatários 

desta, com sede local no endereço descrito no rodapé, nos termos do art. 1º, II, e art. 

5º, II, da Lei 7.347/85 c/c art. 81-A da Lei 7210/84 (Lei de Execução Penal) c/c art. 

4º, VII e VIII, da Lei Complementar Federal nº 80/94 e art. 4º, VII e VIII, da Lei 

Complementar Estadual nº 575/12, vem propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM ÂMBITO LOCAL 
Condenação na reparação de danos morais individuais homogêneos dos presos  

e de obrigação de fazer  
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Em face do  

 

ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, com 

endereço na Rua do Príncipe, 330, Edifício Manchester, 11º Andar, Centro - 

Joinville/SC CEP: 89201-901, inscrito no CNPJ sob o n° 82.951.229/0001-76, neste 

ato representado pelo Procurador-Chefe (art. 12, I, CPC), e do 

 

SINTESPE - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO ESTADUAL DE SANTA CATARINA, associação sindical, com sede 

na Praça Olívio Amorim, 82 - Centro - Florianópolis - SC - CEP 88020-090, inscrito 

no CNPJ sob o n° 80.673.429/0001-89, representada por seu Presidente, MAURINO 

SILVA, com domicílio profissional no referido endereço. 

 

 

 

1 – PREÂMBULO 
 
 
 
 
 
 

Os fatos narrados nesta petição tratam da conduta de uma entidade sindical e de agentes 

públicos do Estado de Santa Catarina que, de forma consciente e voluntária, violaram os direitos 

humanos e fundamentais de pessoas presas, utilizando dos efeitos de tal violação como “moeda 

de troca”, ou seja, como MEIO para pressionar o governo estadual a negociar as reinvindicações 

e a cumprir as suas promessas, mesmo ciente que tais violações, além de causar danos morais aos 

presos, gerariam grave instabilidade no sistema prisional que culminou em rebeliões internas e 

atentados externos (que são os fatores de pressão irresponsavelmente almejados com a supressão de direitos 

dos presos). 
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Não se nega que as reinvindicações da entidade sindical - os fins - são legítimos, mas 

os meios que foram utilizados são absolutamente ilegítimos e inaceitáveis em um Estado 

Constitucional que estabelece como seu fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 3º, III, 

CRFB), que veda a submissão de pessoas – sim os presos são pessoas – ao tratamento desumano e 

degradante (art. 5º, III, CRFB) e a penas cruéis (art. 5º, XLVII, “e”, CRFB), bem como que “garante” 

à pessoa presa o respeito a sua integridade física e moral (art. 5º, XLIX, CRFB) e que impõe 

ao Estado à observância de direitos mínimos previstos em lei (arts. 40 e 41 da Lei de 

Execução Penal). 

 

Mais inaceitável ainda é a inércia do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA ao 

não adotar providências efetivas para evitar tais violações, tanto quanto é indiscutível a sua 

responsabilidade objetiva pelas ações e omissões ilícitas praticadas por seus agentes 

públicos (art. 37, § 6º, da CRFB), sem prejuízo a eventual direito de regresso.  

 

Tais violações causaram danos morais individuais homogêneos aos presos que 

tiveram vários de seus direitos “suspensos” de forma arbitrária e ilícita, dentre eles o 

direito às visitas, ao banho de sol e ao atendimento jurídico, o que gera o respectivo direito à 

indenização pelos respectivos danos morais sofridos.  

 

E os responsáveis não podem permanecer impunes sob pena de se incentivar a 

repetição de tais condutas que geram grave abalo social e incitam a massa carcerária a se 

rebelar, com risco de morte de inocentes, dentre eles os presos que não têm culpa alguma da 

falta de entendimento do Estado com os seus servidores. 

 

“A força do direito deve superar o direito da força” (RUI BARBOSA). 
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2 – EXPOSIÇÃO DOS FATOS 

 
 
 
 
 

O RÉU SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO 

ESTADUAL DE SANTA CATARINA (SINTESPE) deflagrou uma greve no sistema 

prisional e no sistema de atendimento ao adolescente infrator a partir de 17/03/2014, 

“alertando” que: 

 

NOS DIAS DE PARALISAÇÃO ESTARÃO SUSPENSAS AS VISITAS de 
parentes aos presos e adolescentes internos, bem como O BANHO DE SOL, as 
escoltas aos fóruns, O ATENDIMENTO aos advogados, as oficinas e outras 
atividades do dia a dia das unidades prisionais e de atendimento aos adolescentes 
infratores do Estado de Santa Catarina.  
(cf. anexo OFÍCIO 0057/20141 expedido pelo RÉU SINTESPE ao Presidente do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina). 
 

 

O RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA propôs no TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SANTA CATARINA ação declaratória e condenatória com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela em face do RÉU SINTESPE pretendendo o impedimento do 

início e/ou a imediata cessação da greve, restabelecendo/mantendo os serviços nas unidades 

prisionais na sua integralidade, com o retorno/manutenção dos servidores em seus cargos e 

funções, ou, subsidiariamente, para que fosse mantido/restabelecido o serviço na proporção 

necessária para que não haja prejuízo à comunidade, sendo garantidos alimentação e 

medicação aos presos;  banho de sol; audiência com os advogados; visita de familiares; 

segurança no interior das unidades prisionais; e a escolta aos fóruns. 

 

                                                        
1 Cópia assinada extraída das fl.s 286/287 dos autos digitais nº 0043516-07.2013.8.24.0023 em trâmite na Vara 
de Execuções Penais da Capital. Também extraída do sítio do SINTESPE na rede mundial de computadores, 
link: < http://www.sintespe.org.br/conteudo.php?&sys=noticias&cat=29&id=1397> Acesso em 27/03/2014. 
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Em 20/03/2014, apreciando o pedido liminar, o Des. CID GOULART, relator da 

ação supra, por força da decisão monocrática proferida nos autos nº 2014.016295-6 (cópia da 

decisão anexa), reconheceu a ilegalidade da greve e concedeu a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de: 

  
a) determinar a imediata cessação da greve, com o restabelecimento e/ou manutenção dos 
serviços nas unidades prisionais e de atendimento de adolescentes infratores na sua 
integralidade, com o retorno/manutenção dos servidores em suas funções; 
 
b) determinar a proibição de qualquer tumulto na prestação dos serviços objeto da lide, 
especialmente bloquear o acesso ao local de trabalho ou constrange servidores, estagiários 
e empregados no exercício de suas atribuições;  
 
c) autorizar o imediato desconto de salários relativos aos dias sem trabalho efetivo; 
 
d) arbitrar, para o caso de descumprimento da presente, multa diária no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) ao réu, seus dirigentes e aos grevistas, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal; 
 

O RÉU SINTESPE foi intimado da referida decisão no dia 25/03/2014, conforme se 

extrai da consulta processual (SAJ) ao processo acima (juntada em 26/03/2014 às 17:00 da 

AR do ofício destinado à entidade) e conforme informado pelo próprio sítio eletrônico do 

referido sindicato através da NOTA PÚBLICA veiculada pelo mesmo em 26/03/2014, cujo 

trecho se transcreve: 

 
“ A Diretoria do SINTESPE (Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público 
Estadual de SC) afirma que a GREVE GERAL dos servidores CONTINUA e que 
vai recorrer às decisões judiciais COMUNICADAS OFICIALMENTE no DIA 25 
que INTIMAM o SINDICATO para CESSAR a GREVE GERAL deflagrada na 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional sob pena de multa diária de R$ 
100 mil, pois todas as exigências da LEI DE GREVE, (Lei nº 7783/89) estão sendo 
cumpridas.  
(...) 
A Direção do Sindicato questiona as decisões do Poder Judiciário que exigem a 
cessação do movimento paredista, mesmo após negar solicitação de Mandado de 
Segurança impetrado pelo SINTESPE, em janeiro de 2013, para que o Governo 
cumpra a lei da DATA-BASE (lei 15695/2011), que dá o direito aos servidores à 
reposição das perdas salariais recorrentes da inflação acumulada.” 2 

                                                        
2 Título da Nota Pública: A GREVE no Serviço Público Estadual de SC não é crime e continua. Acessível em: 
http://www.sintespe.org.br/print.php?cont=L2NvbnRldWRvLnBocD8mc3lzPW5vdGljaWFzJmlkPTE0MDc=#st
hash.BA3IY5UK.dpuf  
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Ou seja, mesmo INTIMADO da decisão judicial do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

SANTA CATARINA que declarou a ILEGALIDADE da greve, o RÉU SINTESPE manteve 

o movimento paredista por “questionar” a autoridade da ordem judicial. 

 

E o que é mais grave manteve “SUSPENSOS” os DIREITOS FUNDAMENTAIS 

dos presos às visitas, ao banho de sol e à comunicação com seus defensores, bem como 

causou o adiamento de inúmeras audiências em razão da falta de transporte e escolta de 

presos, inviabilizando, indevidamente, o andamento de processos de réus presos bem como 

postergando indevidamente a prisão provisória dos mesmos. Também não foram realizadas 

escoltas médicas para consultas já agendadas, prejudicando a ministração de medicamentos 

aos presos com problemas de saúde. 

 

Tal suspensão de direitos fundamentais dos presos “decretadas” por uma entidade 

sindical privada foi amplamente divulgada pela imprensa conforme se extrai das notícias 

anexas e da matéria do Jornal do Almoço veiculada na data de 27/03/2014, intitulada “Justiça 

cancela audiência com quatro torcedores envolvidos na briga da Arena Joinville”, na qual um grevista 

afirma: 

 
Nós vamos fechar a rua, o acesso para as duas unidades prisionais, para evitar que a 
Penitenciária terceirizada receba presos e atenda os advogados. (...).(a partir de 1:16) 

Essa semana nós suspendemos o banho de sol, a partir de 2ª feira nós vamos suspender a 
visita, então está sendo gradativo dentro das normas e procedimentos que foram passados 
pelo SINTESPE, a gente foi suspendendo gradativamente, é o atendimento ao 
advogado, é a condução ao fórum, é o recebimento de preso, continua mantido e a partir 
de 2ª feira, as visitas e as bolsas não serão mais recebidas. (a partir de 0:52) 3  
 

Além disso, o direito ao atendimento jurídico aos presos por advogados e pela 

Defensoria Pública também foi violado em razão da negativa do Estado – através de seus 

agentes públicos em greve - em viabilizá-lo, conforme se exemplifica com fato ocorrido em 

27/03/2014. 

 

                                                        
3 Fonte: sítio do G1 SC - “Jornal do Almoço veiculado em 27/03/2014” na rede mundial de computadores, link:   
 < http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/jornal-do-almoco/videos/t/joinville/v/justica-cancela-audiencia-com-
quatro-torcedores-envolvidos-na-briga-da-arena-joinville/3243032/ > Acesso em 27/03/2014. 
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Na referida data a Defensoria Pública de Santa Catarina gravou a conversa com os 

agentes penitenciários e membros do SINTESPE – áudio que será juntado mediante petição 

intermediária física – citando-se, abaixo, trechos da conversa:  
 
(...) Defensora Pública:  É da Defensoria pública. 
Agente penitenciário: Negativo.  
Defensora Pública: Quem é o chefe do plantão? 
Agente penitenciário: Nós somos os chefes. Vocês vão para onde? 
Defensora Pública: Nós vamos entrevistar os presos, somos da Defensoria Pública. 
Agente penitenciário:  Por favor, a senhora vai ter que ir caminhando até lá em cima 
Defensora Pública: Não.... não tem problema. 
Agente penitenciário: Nós vamos ver... 
Defensora Pública: Qual é o seu nome, por favor? 
Agente penitenciário:  Não! Nós somos agentes penitenciários! Meu nome é agente penitenciário! A 
senhora faça o favor, encoste o carro por favor, aqui é uma área de segurança. (...) 
Agente penitenciário:  A senhora o vai fazer o que? É atendimento? 
Defensora Pública: Sim, é a Defensoria Pública 
Agente penitenciário: Hoje não tem atendimento a presos! Nenhum. 
Defensora Pública: A Defensoria Pública tem prerrogativa de entrar  para entrevistas os presos sem 
prévio agendamento, isso está na lei! 
Agente penitenciário:  A gente só informa a senhora quê... 
Defensora Pública: O senhor pode informar o que o senhor quiser!!!  Hoje a gente vai entrar com uma 
Ação Civil Pública 
Agente penitenciário:   A senhora faz o caminho que a senhora achar melhor. Nós temos um advogado 
ali ó... que  também quer atender... 
Defensora Pública: Aqui é Defensoria Pública, é uma instituição pública 
Agente penitenciário : Por que a Defensoria Pública não aparece aqui para defender os agentes que 
estão em superlotação?! 
Defensora Pública:  A gente vai entrar com uma Ação Civil Pública. O senhor tem que verificar com o 
sindicato sobre as suas condições de trabalho. Agora a gente tem que fazer o nosso trabalho. 
Agente penitenciário : Não! Infelizmente não tem servidor para poder atender. Se o policial quer 
ir lá e fazer o trabalho nosso, pode ir... Deixa entrar... Vai lá, pega a chave...(..) 
Agente penitenciário: A senhora pode ficar a vontade!!! As chaves já estão lá... 
Defensora Pública a: Não... tudo bem! 
Agente penitenciário: Na frente da imprensa traz todas as chaves que vamos entregar. Nós estamos 
entregando a chave da cadeia em Joinville para a Defensoria Pública!!! A Chave da cadeia está com 
a Defensoria Pública! Se der problema, se preso fugir, se der rebelião, a defensoria pública vai 
ser responsabilizada. 
Defensora Pública: Tem gerente aqui hoje. 
Agente penitenciário: Não. É o Sintespe 
Defensora Pública: Quem está de supervisor? 
Agente penitenciário: é Sintesp 
Defensora Pública: O sindicato é uma associação. Eu gostaria de saber quem é que está cuidando do 
presídio hoje?! 
Agente penitenciário:  Nós vamos entregar as chaves para os senhores? Não é isso que vocês querem? 
Defensora Pública: Não! Não é a chave! Veja só, eu preciso de acesso e da localização dos presos! 
Agente penitenciário: O acesso será permitido, pode entrar! Só que vai ter que entrar, vai ter que 
abrir a cela, vai ter que tirar o preso. Nós não vamos fazer, nós estamos cruzando os braços, só 
isso. Nós estamos aqui para preservar a segurança dos senhores. Nós não vamos impedir a entrada, 
pode entrar , pode falar com os presos, só que nós não vamos...(...) 
Defensora Pública: Mas quem está lá dentro? Não tem ninguém lá dentro? 
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Agente penitenciário: O pessoal tá lá dentro, 30% tá trabalhando! Só que o pessoal não vai abrir! 
A responsabilidade é do senhor policial militar que está acompanhando a senhora! 
Defensora Pública: Não, não é questão da responsabilidade! Eu vou lá, eu vou falar com o supervisor ! 
Agente penitenciário: Pode entrar! 
Agente penitenciário (2): A senhora só aguarda que a senhora não tem acesso por aqui. Aqui é para 
supervisor, ele está vindo aqui! A senhora aguarde, por favor! 
Agente penitenciário: Moça, assine uma declaração assumindo a responsabilidade que está 
entrando, já está pronto. 
Defensora Pública: Eu não vou assinar declaração nenhuma! Não é minha responsabilidade! 
Agente penitenciário: Óu não quer assumir responsabilidade. A senhora garante a segurança da 
senhora? (...) 
Defensora Pública: Eu só quero saber, eu quero uma negativa oficial (ou não) que eu vou entrar! 
Agente penitenciário:  Tem que assinar, é oficial! 
Defensora Pública:  A negativa oficial “não vai entrar!” “ Não vamos disponibilizar!” Tudo bem!  Eu 
não vou invadir, vou entrar com as medidas cabíveis! (...) 
Agente penitenciário(3): Não, mas se ela vai entrar... vai “ter” que assinar o termo de 
responsabilidade.. 
Defensora Pública: Não vou ter que assinar nada!!! O Senhor não me dá ordem! 
Agente penitenciário (2): Não, eu não estou dando ordem!  (...) 
Defensora Pública: O supervisor virá ou não virá? 
Agente penitenciário: A senhora aguarde por favor que o atendimento da senhora vai acontecer, foram 
comunicar lá o responsável.  Vai o tempo necessário que a senhora precisar aguardar. A senhora é 
como qualquer pessoa que entra no presídio, aqui é uma área de segurança! 
Defensora Pública: Eu sou como qualquer pessoa que entra no presídio?? 
Agente penitenciário: Aqui não é uma área de segurança??? Não é? 
Defensora Pública: Vamos embora...eu vou tomar as providências cabíveis!  (...)  
 
 
Nota-se que depois da Defensora Pública Ana Carolina Dihl Cavalin “tentar” esclarecer 

que eles não podiam impedir, direta ou indiretamente, o acesso da instituição Defensoria Pública, 

alguns agentes públicos estaduais (que não quiseram se identificar) informaram que ela não 

poderia passar pela “barreira” sem antes assinar um “termo de responsabilidade” já que “as 

chaves das celas”  lhe seriam entregues e o presídio estaria sob a responsabilidade da Defensoria 

Pública. 

 

Ainda, não permitiu o livre acesso previsto em lei, pois além de não deixar a Defensoria 

Pública ir até a portaria do Presídio, “ordenou” que um membro desta instituição pública ficasse 

do lado de fora esperando a boa vontade do supervisor em vir “buscá-la” na rua, sinalizando que 

tal acesso iria demorar muito. Estava presente no local também a imprensa que fez uma 

reportagem sobre o incidente, cuja cópia está anexa.4 

                                                        
4 Fonte: sítio do jornal “A Notícia”, intitulado: “Defensora pública entrará com ação cautelar contra o Estado 
por causa da greve dos agentes penitenciários” e veiculado em 27/03/2014” na rede mundial de computadores, 
link:   
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/seguranca/noticia/2014/03/defensora-publica-entrara-com-acao-cautelar-contra-
o-estado-por-causa-da-greve-dos-agentes-penitenciarios-4457951.html  
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Considerando a ordem judicial que determinou o “imediato” restabelecimento dos 

serviços e que cabe aos agentes penitenciários executar a atividade de localizar e retirar os 

presos bem como colocá-los no local destinado para a oitiva dos mesmos, é de se concluir que 

o SINTESPE não poderia simplesmente instalar “barricadas” em logradouro público como forma 

de controlar a entrada que dá acesso aos estabelecimentos prisionais. 
 

Tampouco poderia negar, direta ou indiretamente, o acesso da Defensoria Pública aos 

estabelecimentos prisionais, condicionando-o a encargos absurdos e ilegais como o de pegar as 

“chaves das celas” e/ou assinar “termos de responsabilidade”, com o que obstruiu o regular 

exercício de suas funções públicas e prerrogativas institucionais estabelecidas com o objetivo 

de viabilizar o atendimento jurídico ao preso. 
 

A ingerência ilícita da entidade sindical na própria gestão dos estabelecimentos 

prisionais de Joinville com a atuação determinante de agentes públicos estaduais - e a 

correspondente incapacidade do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA em contingenciar a 

crise, violou os direitos dos presos, causou adiamento de audiências em razão do não 

transporte de presos (ver notícias anexas), prejudicou o direito dos réus presos de participar da 

instrução probatória (ver os temos de audiência anexos) e prorrogou indevidamente prisões 

provisórias.  
 

Não só em Joinville, mas no Estado inteiro, conforme noticia o Ofício 003/2014 

assinado pelos Juízes de Direito da Capital5 atuantes na área criminal: 
 
Em razão de recentes ocorrências de descumprimento de requisições judiciais de apresentação de 
presos para audiências, impedimento do cumprimento de mandados judiciais por Oficiais de 
Justiça ou ao acesso de advogados aos presos, bem como de notícias de recusa ao recebimento de 
presos encaminhados Polícia Judiciária, vimos por meio deste observar que tais medidas são 
obrigatórias, não sujeitas a qualquer discricionariedade por parte dos agentes responsáveis, 
mesmo que sob a justificativa de adesão ao movimento paredista patrocinado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores no Serviço público Estadual – SINTESPE, em especial em razão da essencialidade 
do serviço de que se trata. 
(...) Os responsáveis pelo descumprimento de tais obrigações deverão ser 
identificados para fim de responsabilização criminal, seja por desobediência à ordem judicial 
seja por prevaricação em caso de recusa ao recebimento de presos em situação de flagrância 
delitiva ou em cumprimento de mandado judicial, ou ainda para exercício de direito de 
regresso do Estado por danos morais causados aos presos. 

                                                        
5  Juízes de Direito: Marcelo Carlin, Luis Francisco Delpizzo Miranda, Denise Helena Schild de Oliveira, 
Alexandre Morais da Rosa, Laudenir Fernando Petroncini e Paulo Marco de Farias. 
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O próprio Diretor do Departamento de Administração prisional - DEAP reconheceu 

que o RÉU SINTESPE tinha o plano de estabelecer um poder paralelo ao estatal fomentando 

os agentes públicos a desobedecer as ordens judiciais a guisa de não restabelecer os serviços 

nas unidades prisionais (Ofício 0199/2014/GAB/DEAP, de 04/04/2014, dirigido à Vara de 

Execuções Penais da Capital – em anexo- extraído dos autos 0043516-07.2013.8.24.0023). 

  

Além de danos morais aos presos, a suspensão dos direitos destes ofereceu GRAVE 

RISCO à integridade física de cidadãos catarinenses e dos presos porque acarretou 

rebeliões nas unidades prisionais e deu início uma onda de atentados nas ruas, em especial 

incêndios em ônibus, inclusive na cidade de Joinville (ver notícias anexas). 

  

Frise-se que o próprio Secretário de Segurança Pública, CÉSAR GRUBBA, em 

entrevista concedida ao Diário Catarinense em 09/04/2014, atribuiu as ondas de atentados 

em várias cidades catarinenses à insatisfação dos presos em razão da supressão de uma 

série de direitos básicos, como, por exemplo, o banho de sol, a visita íntima, etc. Vejam-se 

trechos da reportagem: 

 

“Novos ataques em Santa Catarina vêm das cadeias, afirma secretário  
Até a noite desta terça-feira, Estado registrou nove incêndios em ônibus e carros 
em cinco dias6 
(...)  Assim como nas ondas de atentados que amedrontaram Santa Catarina em 
novembro de 2012 e fevereiro de 2013, os últimos ataques registrados no Estado 
têm ligação com os presídios.  
A confirmação é do secretário de Segurança Pública, César Grubba, primeira 
autoridade da área a reconhecer o retorno das ações criminosas.  
Ele aponta o descontentamento dos detentos com o corte de benefícios durante a 
greve dos agentes prisionais como motivo.  
— A massa carcerária, insatisfeita com a greve, já que não tinha banho de sol, 
visita íntima e uma série de direitos básicos, levou às ações.  
Quando perguntado novamente se havia ligação com a insatisfação dos detentos, 
Grubba foi taxativo: 
— Com certeza.” 

                                                        
6 Fonte: sítio do jornal “Diário Catarinense” e veiculado em 09/04/2014 na rede mundial de computadores, link:  
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2014/04/novos-ataques-em-santa-catarina-vem-das-
cadeias-afirma-secretario-4469647.html  
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Em 04/04/2014, após 18 (dezoito) dias de “suspensão” de direitos dos 

presos, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, Dr. LAUDENIR 

FERNANDO PETRONCINI, determinou que fossem tomadas providências que já deviam 

ter sido adotadas desde o início e de ofício pelo então leniente RÉU ESTADO DE 

SANTA CATARINA, a saber: determinar aos diretores dos estabelecimentos prisionais a 

“informar sob pena de sua responsabilização pessoal, eventual resistência ou recusa ao seu 

cumprimento, com a IDENTIFICAÇÃO NOMINAL dos autores, para o fim de apuração de 

responsabilidade cível, administrativa e criminal, sem prejuízo da possibilidade de prisão em 

flagrante por desobediência ou resistência.” (autos n° 0043516-07.2013.8.24.0023, fl. 291/292). 

 

Coincidentemente, em seguida a tal decisão, o RÉU SINTESPE e o RÉU ESTADO 

DE SANTA CATARINA fizeram um “acordo” para “suspender a greve”, conforme notícia 

anexa veiculada no sítio eletrônico da entidade sindical, que informa a suspensão da greve 

mediante “a assinatura de termo de acordo entre SINDICATO e SJC para que não haja 

medidas de criminalização e retaliação aos grevistas.”7  

 

A narrativa fática acima demonstra que no decorrer de 18 (dezoito) dias, agentes 

públicos do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA, incentivados pelo RÉU SINTESPE, 

violaram os direitos básicos dos presos previstos na legislação, dentre eles à visita, ao banho 

de sol e ao atendimento jurídico, bem como causaram abalo social e sofrimento psicológico 

dos presos pelo temor decorrente da instabilidade no sistema prisional, acarretando, assim, 

danos morais individuais homogêneos aos presos provisórios e definitivos recolhidos nos 

estabelecimentos prisionais de Joinville no referido período, passíveis de serem objeto de 

tutela ressarcitória, conforme a fundamentação jurídica deduzida em tópicos adiantes. 

 

Além da suspensão de direitos acima narrada, o ESTADO DE SANTA 

CATARINA ainda NÃO instalou nos estabelecimentos prisionais de Joinville local 

adequado e estruturado para que a DEFENSORIA PÚBLICA possa prestar o 

atendimento jurídico aos presos, conforme determina a legislação a ser indicada adiante. 
                                                        
7 Veiculado em 05/04/2014, link: 
http://www.sintespe.org.br/print.php?cont=L2NvbnRldWRvLnBocD8mc3lzPW5vdGljaWFzJmNhdD0zNyZpZD0xNDI2   
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2 -  EXPOSIÇÃO DO DIREITO  

 

 

 

2.1 LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA TUTELA DOS DIREITOS 

COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS PRESOS  
 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA tem 

legitimidade para propor a ação civil pública, nos termos do art. 5, II, da Lei 7.347/85 (Lei 

da Ação Civil Pública - LACP). 

 

A Lei Complementar Federal 80/94, legislação nacional que estabelece as normas 

gerais de regência da Defensoria Pública, reafirma a sua legitimidade para propor ação civil 

pública:  

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
VII – promover AÇÃO CIVIL PÚBLICA e todas as espécies de ações capazes de propiciar 
a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o 
resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;  
 
Equivalente disposição é a do art. 4º, VII, da Lei Complementar Estadual 575/12. 

 

Já a representatividade adequada decorre da função institucional da Defensoria 

Pública de “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” (art. 4º, XVII da Lei Complementar 

Federal 80/94 art. 4º, XV, da Lei Complementar Estadual 575/12). 

 

A própria Lei de Execução Penal (LEP - Lei 7210/84) confere a representatividade 

adequada da Defensoria Pública na tutela dos direitos dos presos ao incumbir-lhe a natureza 
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de “Órgão de Execução Penal”, tal como o são o Juiz da Execução e o Ministério Público 

(art. 61, VIII) bem como ao estabelecer no art. 81-A a sua missão de “velar pela regular 

execução da pena”, oficiando “para a DEFESA dos necessitados em todos os graus e 

instâncias, de forma individual e coletiva”.  

 

Comentando este dispositivo da LEP, que estabelece a incumbência da AUTORA de 

defender individual e coletivamente os direitos dos presos, doutrina GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI: 

 
“ 208-A. Defensoria Pública como fiscal e parte na execução penal:  
equiparou-se a Defensoria Pública ao Ministério Público nas atividades 
relativas à fiscalização da execução penal e no tocante ao individual 
acompanhamento dos interesses dos presos hipossuficientes. (...)  
208-B. Rol de atribuições: 
embora extenso, cuida-se de rol meramente exemplificativo, pois a Defensoria 
Pública deve engajar-se em todos os casos pertinentes aos direitos e 
garantias dos presos, na ótica individual ou coletiva.  
De todo modo, tais atribuições são mais numerosas do que as previstas para o 
Ministério Público; o fundamento disso reside na particular missão de defesa dos 
interesses dos sentenciados, enquanto o órgão ministerial deve, primordialmente, 
zelar pela regularidade da execução, mas não necessariamente requerer benefícios 
em favor dos condenados.” 8 
 

Conforme doutrina EDMUNDO DE OLIVEIRA “por não ter meios de exigir um 

tratamento adequado, o preso se sente inseguro e envolvido pela subcultura da 

marginalização. A síndrome carcerária, a desanimação, a revolta, os motins e tentativas de 

fuga são decorrentes da impossibilidade de se tornarem exequíveis às penas privativas de 

liberdade e às medidas de segurança detentivas, sob a égide da legalidade e da 

humanidade”9 

 

 

                                                        
8 Leis penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 2. 6ª ed. RT, 2012, p. 258/259 
9 Direitos e Deveres do condenado. Saraiva, 1980, p. 34 
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Denota-se que a inclusão da Defensoria Pública como órgão de execução penal é 

essencial para que seja propiciada a efetiva defesa dos direitos dos presos uma vez que a 

condição de encarcerado os torna vulneráveis, pois não permite que eles possam livremente 

reclamar do descumprimento das normas de execução penal que os tutelam e nem de fazer 

denúncias de abusos, já que vivem subjugados ao comando dos agentes públicos que 

“eventualmente” cometem a omissão e/ou as arbitrariedades.   

 

Assim, da legislação supra mencionada verifica-se que a Defensoria Pública tem 

legitimidade ad causam para propor ação civil pública e representatividade adequada para a 

tutela dos direitos individuais homogêneos e coletivos dos presos.  

 

Portanto, resta patente a legitimidade ad causam assim como a representatividade 

adequada da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA para a 

defesa dos direitos coletivos e individuais homogêneos dos presos provisórios e definitivos 

recolhidos nos estabelecimentos prisionais de Joinville. 

 

 

 

2.2 DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A TUTELA DE 

DIREITOS COLETIVOS E INDIVDUAIS HOMOGÊNEOS DOS PRESOS   

 
 
 

A presente ação tem como fundamento de direito à tutela dos direitos coletivos e 

individuais homogêneos dos presos provisórios e definitivos recolhidos nos estabelecimentos 

prisionais de Joinville, parte dos quais são correlatos às funções e prerrogativas institucionais 

da Defensoria Pública. 

 

Prima facie, cumpre observar que, nos termos do parágrafo único do art. 2º da Lei 

7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), os direitos previstos neste diploma não se 

aplicam apenas ao preso definitivo, mas também ao provisório. 
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 No contexto fático exposto no tópico 2 faz-se presente a lesão e/ou ameaça de lesão 

a direitos individuais homogêneos dos presos, os quais são suscetíveis de serem tutelados 

através de ação civil pública por força do disposto no art. 1º, caput e inciso IV, da Lei 7347/85 

c/c do art. 4º, VII, IX e XVII, § 11, da Lei Complementar Federal nº 80/94 e art. 4º, VII, IX e 

XV, da Lei Complementar Estadual nº 575/12 c/c do art. 81-A da Lei de Execução Penal. 

 
A disciplina dos direitos individuais homogêneos está estabelecida no art. 81, 

parágrafo único, inciso III, do CDC, que estende seu alcance para qualquer tipo de tutela 

coletiva, não só à consumerista.  

 

Conforme doutrina NELSON NERY JUNIOR, os direitos individuais homogêneos 
“são direitos individuais que podem ser defendidos em Juízo tanto individual como coletivamente 

(CDC 81 caput e par.ún. III). Assim, quando a lei legitima, por exemplo, o MP, abstratamente para 

defender em juízo direitos individuais homogêneos (CF 127 caput e 129 IX CDC 1º e 82 I), o Parquet age 

como substituto processual, porque substitui pessoas determinadas. Apenas por ficção jurídica os 

direitos individuais são qualificados de homogêneos, a fim de que possam, também, ser defendidos 

em Juízo por ação coletiva.  Na essência eles não perdem a sua natureza de direitos individuais, mas 

ficam sujeitos ao regime de legitimação do processo civil coletivo (CF 127 caput e 129 IX; LACP 5; CDC 

81 caput, par. ún. III e 82), bem como ao sistema da coisa julgada do processo coletivo (CDC 103 III)”10. 

 

A homogeneidade que caracteriza estes direitos é bem delineada na doutrina de 

ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN: 
 
Os interesses e direitos individuais homogêneos são aqueles que possuem uma 
origem comum, segundo refere o inciso III do parágrafo único do art. 81. No caso 
destes, são direitos divisíveis, de modo que seus titulares podem ser identificados 
e determinados, assim como a quantificação de suas eventuais pretensões.  
Da mesma forma, tratam-se de direitos disponíveis, podendo o titular do direito deixar de 
exercê-lo quando chamado ou ainda exercê-lo paralelamente aos demais legitimados 
através de litisconsórcio ativo.  
Entretanto, ao conceituar tais direitos, o legislador do CDC identificou caráter comum, 
homogêneo, justamente em relação à origem do pedido que se deverá postular em juízo 
(Nelson Nery, Aspectos do processo civil no Código de Defesa do Consumidor..., RDC 

                                                        
10 Código de Processo Civil Comentado. 11ª ed. RT, 2010, p. 190/1. 
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1/200). A partir da definição dos interesses individuais homogêneos é que o legislador do 
CDC introduziu no sistema processual brasileiro a class action, prevista na regra n. 23 das 
Federal Rules of Civil Procedure no direito norte-americano.  
A principal finalidade destes direitos é a de permitir a prestação jurisdicional, 
de maneira mais uniforme, ágil e eficiente, aos consumidores lesados em 
decorrência de um mesmo fato de responsabilidade do fornecedor, assim com 
ampliação da legitimação para agir dos diversos órgãos e entidades previstos n 82 do 
CDC.  
São direitos e interesses tipicamente individuais, mas cuja tutela, por 
imperativos de coerência, eficiência e economia processuais exige-se seja 
exercida coletivamente.  
São, por esse ângulo, acidentalmente supraindividuais: a relevância de seu 
tratamento molecular não decorre de uma indivisibilidade natural de se objeto 
(interesses e direitos públicos e difusos), nem da organização ou existência de uma 
relação jurídica-base (interesses coletivos stricto sensu), mas da necessidade de 
facilitação de acesso à justiça aos seus titulares, como decorrência do mandamento 
constitucional de promoção da defesa dos consumidores - embora não se restrinjam ao 
âmbito das relações de consumo. Ademais, os interesses e direitos individuais homogêneos, 
não obstante estarem pragmaticamente ajuntados em forma molecular, nem sempre 
conservam, por inteiro, sua natureza intrínseca de individualidade; o processo de aglutinação 
altera, aqui e ali, suas características essenciais. Não se trata, pois, de interesses plúrimos 
cuja individualidade característica os distanciasse ao ponto extremo de reunir múltiplos 
interesses desconexos; trata-se, sim, de interesses homogêneos, "assim entendidos os de 
origem comum", nos termos do artigo 81, parágrafo único, inciso III, do CDC.  
A origem comum, na medida em surjam como consequência de um mesmo fato ou 
ato, e a homogeneidade que os caracteriza implicam a perda de sua condição 
atômica e estruturalmente isolada e a sua transformação em interesses merecedores 
de tratamento processual supraindividual. A introdução da disciplina legal dos 
interesses individuais homogêneo no ordenamento brasileiro traduz inovação, cuja 
inspiração adveio das class actions, típicas do sistema de common law e representa grande 
avanço rumo à efetividade de direitos supraindividuais. 11 
 
   
In casu, a lesão aos direitos individuais dos presos recolhidos em estabelecimentos 

prisionais de Joinville tem origem comum, a saber, a conduta ilícita de agentes públicos do 

RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA que suspenderam de forma “coletiva” os direitos 

daqueles por orientação do RÉU SINTESPE. 

 

 

                                                        
11 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. RT, 2010, p. 1303 



 
 
 

 
Rua Germano Stein, nº 249, Salas 06, 10 e 11 - América 

CEP 89204-090 - Joinville/SC 
17 

 

E da lesão coletiva de direitos básicos dos presos também se extrai a homogeneidade 

do pedido, uma vez que será postulada a condenação dos responsáveis pelos danos morais 

causados pelo não exercício daqueles direitos que, por lei, são comuns às pessoas privadas de 

liberdade. 

 

Logo, a ação principal é cabível e adequada para a tutela dos direitos 

individuais homogêneos dos presos recolhidos nos estabelecimentos prisionais de 

Joinville que tiveram os seus direitos lesados no decorrer de 18 (dezoito) dias pela 

conduta consciente, voluntária e ilícita de agentes públicos do RÉU ESTADO DE 

SANTA CATARINA, conduta esta também patrocinada pelo RÉU SINTESPE. 

 

 

 

 

2.3 DOS DIREITOS BÁSICOS DOS PRESOS E DA ILICITUDE DA 

APLICAÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA QUE OS SUSPENDEU 

 
 
 

 

Prima facie, cumpre observar que, nos termos do parágrafo único do art. 2º e art. 

42 da Lei 7.210/84 (LEP), os direitos previstos na Lei de Execução Penal (LEP) não se 

aplicam apenas ao preso definitivo, mas também ao provisório. 

  

A situação de encarcerado não retira da pessoa presa os direitos fundamentais não 

atingidos pela condenação (art. 3º da LEP), notadamente os atinentes à assistência jurídica, à 

saúde e à integridade física, mental e moral do preso. 

 

A LEP dispõe que são DIREITOS DOS PRESOS a assistência jurídica, a entrevista 

com seu defensor, a visita periódica de pessoas de seu convívio externo e o banho de sol 

diário por pelo menos duas horas.  
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Veja-se, neste sentido, os dispositivos legais respectivos: 

 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos 
ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. 
 
Art. 52. (...) IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho 
de sol.  
 

O § 11 do art. 4º da Lei Complementar Federal 80/94 dispõe que os 

estabelecimentos prisionais devem reservar instalações adequadas ao atendimento jurídico, 

assegurando ao preso o direito de entrevista com os defensores públicos. Igual redação é a 

do art. 46, § 7º, da Lei Complementar Estadual 575/12. 

 

Cumpre observar ainda que dos direitos acima citados, apenas o direito às visitas 

pode ser “suspenso”, mas tão somente no caso de SANÇÃO aplicada ao preso que cometa 

uma “falta”, sendo inclusive VEDADA a sua aplicação de forma COLETIVA, conforme 

disposto no art. 53, III c/c art. 45 da LEP:  
 

DAS SANÇÕES E DAS RECOMPENSAS 

Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); 

 

Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior 
previsão legal ou regulamentar. 

§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do 
condenado. 

§ 2º É vedado o emprego de cela escura. 

§ 3º São vedadas as sanções coletivas. 
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Nota-se que, no caso em exame, a Lei de Execução Penal foi voluntariamente 

violada por agentes públicos do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA quando estes 

impingiram uma SANÇÃO COLETIVA de suspensão de direitos sem que os presos 

tivessem cometido qualquer “falta”, ou seja, foi aplicado um castigo coletivo sem falta, 

coisificando e humilhando ainda mais as pessoas que já estão inseridas em um medieval 

sistema prisional. 
 

A seguir serão delineados os direitos dos presos que foram ilegalmente “suspensos” 

por “deliberação” do RÉU SINTESPE tornada pública através do Ofício 0057/2014 expedido 

pelo RÉU SINTESPE ao Presidente do TJSC, deliberação esta executada por atos de 

agentes públicos do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA no exercício de suas funções. 
 

Os direitos à assistência jurídica e à entrevista reservada são insuscetíveis de 

suspensão e abrangem o direito do preso ser assistido em seus processos judiciais bem como 

de ter entrevista pessoal e reservada com o seu defensor, sem o que é inviável exercer a 

ampla defesa e o contraditório nas causas em que o preso figura como réu ou 

reeducando. 
 

Conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, o direito à entrevista com 

o seu defensor é inerente ao “direito de defesa”:  
 

83. Direito de defesa: ao preso deve ser assegurado todo direito não atingido pela 
condenação e pela prisão. É mais do que óbvio que o direito à ampla defesa (art. 50, LV, 
CF) jamais lhe será retirado, ainda e especialmente durante o cumprimento da pena. 
Por isso, necessita avistar-se com seu advogado sempre que for imprescindível para a 
sustentação do referido direito à ampla defesa. (...)  A entrevista deve ser pessoalmente 
assegurada, bem como o seu sigilo, sem a invasão de terceiros nessa conversação. (...)”12 
 

Considerando que os defensores têm prazos para atuar nos processos judiciais sob 

pena de preclusão, a “suspensão” do direito de entrevista e das escoltas para as audiências, 

além de ilegal, causou prejuízo à defesa dos presos bem como impôs um indevido 

prolongamento de prisões provisórias violando os direitos constitucionais à ampla defesa e à 

duração razoável do processo (CRFB, art. 5º, LV e LXXVIII). 
                                                        
12 Leis penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 2. 6ª ed. RT, 2012, p. 210. 
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Sem se comunicar com o preso, a defesa técnica torna-se figurativa, não consegue 

exercer efetivamente a sua função, pois desconhece a versão do réu, a partir da qual poderia 

arrolar as testemunhas indicadas pelo acusado ou indicar outras provas relevantes para sua 

defesa, bem como não consegue ter subsídios para pedir a revogação de sua prisão.  
 

Logo, ao se inviabilizar a comunicação do preso com o defensor público não se está 

somente obstruindo o regular exercício da função pública deste, mas também e principalmente 

prejudicando o direito de defesa daquele. 

 

In casu, a atitude dos agentes públicos de ilegalmente obstruir a assistência jurídica 

da Defensoria Pública, “suspendendo” as entrevistas dos presos com os seus defensores 

violou os respectivos direitos – que são individuais homogêneos - previstos na LEP (art. 41, 

VII e IX) e na Lei Complementar Federal 80/94 (art. 4º, § 11). 

 

Igualmente grave foi a violação do direito ao banho de sol diário o qual é 

assegurado até mesmo ao preso submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), 

conforme o inciso IV do art. 52, da Lei 7210/84, uma vez que necessário para resguardar à 

saúde e à integridade física da pessoa reclusa. 

 

Conforme bem assentado pelo Subprocurador-Geral da República, Dr. MARIO 

JOSÉ GISI, “na esteira do direito à saúde, o contato com a luz do sol é fundamental para 

garantir níveis saudáveis de vitamina D, e prevenir doenças crônicas”13, 

 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - órgão nacional de 

execução penal ao qual incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à execução das penas e das 

medidas de segurança (art. 61, I e art. 64, I, LEP) - fixou dentre as regras mínimas para o tratamento 

do preso no Brasil a de que “o preso que não se ocupar de tarefa ao ar livre deverá dispor de, 
                                                        
13 Parecer 56/14 subscrito em 07/02/2014, no HC 118536, em tramite no Supremo Tribunal Federal e pendente 
de julgamento. Ementa do parecer: HABEAS CORPUS. DIREITO COLETIVO. VEDAÇÃO AO BANHO DE 
SOL. PRESOS DETERMINADOS. INÉRCIA ESTATAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. 
CABIMENTO DO MANDAMUS. AFRONTA A NORMAS LEGAIS E PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, À INTEGRIDADE FÍSICA 
E À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 
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pelo menos, uma hora ao dia para realização de exercícios físicos adequados ao banho de 

sol.” (art. 14 da Resolução 14/1994). 

 

Nesta esteira, o Juiz Corregedor do Sistema Prisional desta Comarca, Dr. JOAO 

MARCOS BUCH editou a PORTARIA 15/2012 (anexa) tratando exclusivamente deste 

direito ao banho de sol, fundamentando-o na previsão constitucional de não haver pena cruel 

e no dever de respeitar a integridade física e mental do preso (art. 5º, XLVII e XLIX). 
 

É indiscutível a dimensão constitucional deste direito violado por ato 

premeditado e voluntário de agentes públicos do RÉU ESTADO DE SANTA 

CATARINA, de modo que a sua suspensão importa em grave violação ao direito 

fundamental do preso de ter respeitada a sua integridade física e mental, bem como de não ser 

submetido a pena cruel nem a tratamento degradante. 
 

Por fim, o direito de visitas, único que, em tese, pode ser suspendido. Contudo, no 

caso concreto a sua suspensão foi ilegal porque não derivou de sanção à falta cometida nem 

precedeu de ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, assim como tal sanção não 

poderia ser efetivada de forma coletiva (parágrafo único do art. 41 c/c art. 53, III, LEP). 
 

Conforme salienta o Min. GILMAR MENDES “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” e  “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 minimamente aceitável, preparado para tanto”. (HC 107701, 2ª 

Turma, DJe 26-03-2012)  

 

A suspensão arbitrária do direito de visitas trouxe aflição e sofrimento aos presos 

recolhidos nos estabelecimentos prisionais de Joinville, abalou a sua ressocialização, posto 

que o priva de ver, conversar e de se confortar com a sua família, bem como impede que esta 

possa acompanhar a execução da pena e as condições em que aquele se encontra encarcerado.    
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2.4 DIREITO À COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL PELA VIOLAÇÃO 

DE DIREITOS INERENTES À DIGNIDADE HUMANA DOS PRESOS    
 
 
 
 
 

O homem – e, de uma maneira geral,  
todo o ser racional – existe como fim em si mesmo,  

e não como meio para uso arbitrário desta ou daquela vontade. 
Immanuel Kant14 

 

 

 

Há um consenso doutrinário acerca da intangibilidade de se encontrar um conceito 

fechado do postulado da Dignidade da Pessoa Humana bem como que a busca pela 

compreensão de seu conteúdo se alcança na análise do caso concreto. 

 

Não obstante, é possível apresentar algumas premissas doutrinárias e jurisprudenciais 

acerca do tema. 

 

Nesta seara, INGO WOLFGANG SARLET parte da premissa da fórmula-objeto 

“como ponto de partida nesta empreitada, inclusive por se tratar daquilo que pode ser até 

mesmo considerado como um elemento nuclear da dignidade, vale citar a fórmula 

desenvolvida por GÜNTER DÜRIG, na Alemanha, para quem (na esteira da concepção 

kantiana) a dignidade da pessoa humana poderia ser considerada atingida sempre que a 

pessoa concreta (o indivíduo) fosse rebaixada a objeto, a mero instrumento, tratada como 

uma coisa, em outras palavras, sempre que a pessoa venha a ser descaracterizada e 

desconsiderada como sujeito de direitos”15.  

 

                                                        
14 Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos, trad. Leopoldo Holzbach. Martin Claret, 2004, p. 52. 
15 As dimensões da dignidade da pessoa humana. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 09 – 
jan./jun. 2007. P. 379/380. Acessível em http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-361-
Ingo_Wolfgang_Sarlet.pdf  
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Conclui asseverando “que onde não houver respeito pela vida e pela integridade física 

e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem 

asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 

igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 

minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a 

pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças.”16 

 

O jusfilósofo RONALD DWORKIN, também baseado na doutrina de KANT, 

relembra que o ser humano não poderá jamais ser tratado como objeto, isto é, como mero 

instrumento para a realização dos fins alheios.17 

 

Denota-se que a dignidade da pessoa humana está vinculada ao valor social e à 

premissa do respeito ao ser humano que não pode ser reduzido à condição de objeto para 

satisfação de interesses arbitrários de terceiros, nem mesmo submetido a tratamento 

degradante que comprometa a sua qualidade de sujeito.  

 

E o postulado da dignidade da pessoa humana, fundamento e regra matriz de todo 

ordenamento jurídico (art. 1º, III, CRFB), converge para a priorização da tutela jurídica do ser 

humano, repudiando todo e qualquer atentado à sua dignidade e impondo, como 

consequência, a responsabilização civil pelos danos morais gerados in re ipsa. 

 

Neste sentido doutrina SERGIO CAVALIERI FILHO sobre o atentado à 

dignidade humana como fundamento para configuração do dano moral: 

 

(...) os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição 
de 1988. (...). Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal 
consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado 
Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo 
constitucional à dignidade.  

                                                        
16 Ob. cit. p. 381. 
17 El Dominio de la Vida Una Discusión acerca del Aborto, la Eutanasia y la Liberdad Individual.  Barcelona: 
Ariel, 1998 p. 307/310 
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Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior 
dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores 
morais, a essência de todos os direitos personalíssimos. (...)  
À luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos 
distintos. Em sentido estrito, dano moral é violação do direito à dignidade.  
(...) 
Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma 
reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem 
dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem 
violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser 
conseqüências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão 
orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando 
tiver por causa uma agressão à sua dignidade. (...) 
Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, 
estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos - os complexos de ordem 
ética -, razão pela qual revela-se mais apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não 
patrimonial, como ocorre no Direito Português. 
(...) a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito 
na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de 
repercussão, por si só justifica a concessão de urna satisfação de ordem 
pecuniária ao lesado.  
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, urna presunção 
hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum18 
 

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se 

infere do pronunciamento da Ministra NANCY ANDRIGHI no voto condutor do acórdão 

proferido no REsp 1.424.304-SP, 3ª Turma , julgado em 11/03/2014: 
 

22. Convém lembrar que o reconhecimento do dano moral como categoria de dano 
indenizável, mesmo antes da edição do novo Código Civil brasileiro, enfrentou uma rápida 
evolução decorrente de sua conformação aos paradigmas da Constituição Federal de 1988.  

A priorização do ser humano pelo ordenamento jurídico nacional exige 
que todo o Direito deva convergir para sua máxima tutela e proteção.  
Desse modo, exige-se o pronto repúdio a quaisquer violações dirigidas à 
dignidade da pessoa, bem como a responsabilidade civil quando já 
perpetrados os danos morais ou extrapatrimoniais. 

                                                        
18 Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. Atlas, 2007, p. 76/7 e p. 83. 
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23. Destarte, a partir da consagração do direito subjetivo constitucional à 
dignidade, o dano moral deve ser entendido como sua mera violação. 
(...) 

25. Noutras palavras, não é a dor, ainda que se tome esse termo no sentido mais amplo, mas 
sua origem advinda de um dano injusto que comprova a existência de um prejuízo 
moral ou imaterial indenizável (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa 
humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais . Rio de Janeiro : Renovar, 2003. 
P. 130). 

26. Nesse compasso, a jurisprudência do STJ, incorporando a doutrina 
desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, conclui 
pela possibilidade de compensação independentemente da demonstração 
da dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à 
própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser 
humano.  
Assim, em diversas oportunidades se deferiu indenização destinada a 
compensar dano moral diante da simples comprovação de ocorrência de 
conduta injusta e, portanto, danosa. (...)19 
 

 

 

No caso concreto, agentes penitenciários estaduais, de forma consciente e 

voluntária, contrariando decisão judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, reduziram 

os presos recolhidos nos estabelecimentos prisionais de Joinville a meros instrumentos de 

pressão para a satisfação das reinvindicações da categoria perante o Estado, para tanto 

suprimindo arbitrariamente e no decorrer de dezoito dias, direitos básicos previstos na 

legislação. Ofenderam, pois, a dignidade dos presos de forma injusta (antijurídica). 

 

Vale dizer, os agentes penitenciários do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA, 

por conduta voluntária, violaram vários direitos dos presos (assistência jurídica, entrevista 

com defensor, visitas, banho de sol, etc.), a maioria dos quais, além de afetos à dignidade 

humana, não são suscetíveis de serem suspensos por expressa disposição da LEP.  

 

                                                        
19 Informativo 0537 de 10/04/2014. 
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Assim, nos termos do art. 1º, inciso III c/c art. 5º, incisos III, XLVII, “e”, XLIX, 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 43 c/c art. 186, do art. 187 c/c art. 927 do 

Código Civil, a consequência do atentado à dignidade dos presos pela “suspensão” ilícita de 

seus direitos básicos assegurados por lei acarreta na consequente obrigação de compensar os 

danos morais respectivos.  

 

Ainda, tal compensação pode ser fixada em sede de tutela coletiva, haja vista que os 

direitos atingidos são individuais homogêneos garantidos a todos os presos recolhidos em 

estabelecimentos prisionais de Joinville bem como a respectiva lesão tem origem comum, a 

saber, a conduta ilícita de agentes públicos do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA e o 

seu patrocínio pelo RÉU SINTESPE.  

 

Disso também se extrai a homogeneidade das lesões decorrentes da suspensão 

coletiva de direitos básicos dos presos bem como a uniformidade do pedido uma vez que será 

postulada a condenação dos responsáveis pelos danos morais de origem comum. 

 

Importa ressaltar que não socorre ao RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA a 

eventual alegação de que a suspensão de direitos decorreria de uma “força maior”, ex. greve 

ilegal.  

 

Isto porque a responsabilidade civil do Estado pelos atos de seus agentes públicos 

é OBJETIVA por força do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal (e do art. 43 

do Código Civil), o qual dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público” “responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 

de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.  
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Já a responsabilidade do RÉU SINTESPE é subjetiva e SOLIDÁRIA, nos termos 

do art. 94220 do CC, já que, além de abusar do direito de greve incitando os servidores a 

suspender os direitos dos presos (art. 187 do CC), concorreu na violação dos direitos dos 

presos por conduta voluntária e ilícita (descumprindo a ordem judicial) e geradora de danos 

morais aos presos (art. 186 do CC).  

 

Por seu turno, cumpre observar que, em se tratando de direitos individuais 

homogêneos tutelados pela via da ação civil pública, em regra não se procede a fixação do 

quantum indenizável, posto que este será apurado em fase de liquidação de sentença, 

conforme dispõem o art. 95 e o art. 97 do CDC: 
 

Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos 
Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 
responsabilidade do réu pelos danos causados. 
 Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima 
e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 
 
Comentando este dispositivo, doutrina ANTONIO HERMAN V. BENJAMIN 
 

Condenação genérica. 
Ao determinar que a condenação, na hipótese de procedência da ação coletiva, o 
legislador do CDC definiu o âmbito de conhecimento judicial na decisão da causa, a 
identificação da lesão a direito e os danos causados por esta.  
O caráter de generalidade da decisão judicial, neste sentir, indica primeiro que esta 
será ilíquida, ao mesmo tempo que não deverá debruçar-se sobre o que 
efetivamente cada vítima do dano perdeu.  
A condenação genérica apenas afirma a lesão a direito e a ocorrência de dano 
decorrente desta, restando a precisa determinação do quantum devido para a 
liquidação e posterior execução da sentença, que poderá ser promovida tanto 
individualmente quanto pelos legitimados para a ação coletiva.21 
 

 

                                                        
20 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à 
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação. 
21 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. RT, 2010, p. 1431. 
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E FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI: 
 
Em regra, estes valores executados são previamente liquidados, por meio do 
procedimento de liquidação de sentença (imprópria), já que a sentença 
proferida é genérica, na forma do art. 95 do CDC.  
 
Mas, em alguns casos, já sendo possível ao juízo da fase cognitiva fixar o valor 
indenizatório, a sentença pode ser líquida (com fixação de um valor para cada 
vítima), caso em que fica dispensado o procedimento prévio de liquidação. 22 
 

Denota-se que, em sede de ação civil pública, no caso de procedência da pretensão 

de reparação de danos por violação a direitos individuais homogêneos de consumidores, a 

respectiva condenação em princípio há de ser genérica, vale dizer, limitar-se-á a 

reconhecer a lesão a direito e o gênero de danos decorrentes e, ainda, reconhecer a 

responsabilidade dos causadores do dano, sem quantificar os valores individualmente 

devidos. 

 

Sobre o tema assim se pronuncia a jurisprudência: 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE 
POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE 
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO. 
NECESSIDADE. 
1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos 
referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica, apenas 
'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A 
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do 
comando sentencial, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas para 
simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição da própria 
titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. 
2. No caso sob exame, a parte ora recorrente aforou pedido de cumprimento de sentença com 
supedâneo na decisão trânsita em julgado da Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239, 
promovida em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A, que foi sucedido por HSBC Banco 
Brasil S/A. Assim, imperiosa se faz a devida liquidação da sentença genérica para 
individualização do beneficiário e configuração do objeto (dano), não merecendo reforma a 
decisão ora agravada. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento. 
(STJ AgRg no AREsp 340.965/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013)  

                                                        
22 Direitos Difusos e Coletivos I – Teoria Geral do Processo Coletivo. Coleção Saberes do Direito. Saraiva, 
2012, p. 150. 
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AÇÃO COLETIVA. Reparação de danos ao consumidor. Consórcio. Parcelas a serem 
restituídas aos consorciados desistentes. Procedência restrita ao desistente habilitado. 
Demanda, entretanto, que admite condenação genérica (art. 95, CDC). Liquidação de 
sentença. Habilitação, quando então e no prazo de um ano, dos desistentes a serem 
ressarcidos. Depósito judicial dos valores devidos aos beneficiários incertos e ainda não 
habilitados. Dispensa. Sentença insubsistente, à exceção do conteúdo decisório em relação 
ao desistente já habilitado. Irresignação recursal acolhida.  
I - A ação coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos admite uma 
condenação genérica, à vista do que dispõe o art. 95 do Código de Defesa do 
Consumidor, limitando-se a fixar a responsabilidade da parte demandada pelos 
prejuízos ou danos causados. Transitada ela em julgado, aí sim, terão os 
eventuais lesados o prazo de um ano para promoverem a liquidação e execução 
da condenação obtida, concretizando, então, a sanção civil da parte infratora, 
mediante a apuração do 'quantum' indenizatório devido a cada um deles e a 
titularidade de cada um dos habilitados.  
II - Não ressaindo dos contornos fáticos que envolvem a lide, a indispensabilidade do prévio 
depósito judicial dos valores decorrentes da condenação imposta referente aos consumidores 
não habilitados, haja vista que o dano causado não pode ser considerado de grandes 
proporções a um elevado número de consumidores, além de que mostra-se, no atual estágio 
da demanda, necessária, por primeiro, a publicação do edital para que os interessados 
procedam à habilitação nos autos, consoante previsto no art. 100 do CDC, há que se 
dispensá-lo, pelo menos, de forma provisória. (TJSC, Apelação Cível n. 1997.006593-0, da 
Capital, rel. Des. Trindade dos Santos, j. 12-05-2005). 
 

Denota-se que a apuração dos danos morais decorrentes de lesão a direitos 

individuais homogêneos em regra são fixados de forma genérica, remetendo a análise da 

extensão do dano e a verificação da titularidade do direito à fase de liquidação de sentença. 

 

Não obstante, conforme a doutrina de GAJARDONI acima citada, não há empecilho 

que se arbitre desde logo o valor dos danos, mormente em se tratando de danos morais, 

remetendo à fase de liquidação de sentença apenas a aferição da titularidade do direito, esta 

demonstrável com a juntada da prova de que o preso esteve recolhido em um dos dois 

estabelecimentos prisionais de Joinville no período entre 17/03/2014 a 07/04/2014.  

 

Assim, postula-se que seja arbitrado já na fase de conhecimento o quantum 

relativo aos danos morais sofridos pelos presos recolhidos nos dois estabelecimentos 

prisionais de Joinville em razão da privação de direitos a que foram arbitrariamente 

submetidos. 
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No que se refere ao valor do dano moral, para a sua fixação “devem ser observados 

alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a 

intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, 

tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a 

impunidade ou a ruína do outro.” (TJSC, Apelação Cível n. 2014.017926-7, de Palhoça, rel. 

Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 15-04-2014). 

 

Não há dúvida que a conduta dos agentes públicos foi animada por dolo e que foi 

intenso o sofrimento impingido aos presos, de modo que se mostra razoável que o quantum 

indenizatório seja arbitrado em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada 

preso lesado. 

 

Noutro giro, caso este juízo entenda que o art. 95 do CDC consiste em regra 

absoluta, postula-se subsidiariamente que seja efetivada a condenação genérica dos RÉUS 

ESTADO DE SANTA CATARINA e SINTESPE na obrigação de compensar os danos 

morais sofridos pela suspensão dos direitos havida entre 17/03/2014 a 07/04/2014, remetendo 

à fase de liquidação de sentença tanto a extensão do dano quanto à titularidade do direito, esta 

demonstrável com a juntada da prova de que o preso esteve recolhido em um dos dois 

estabelecimentos prisionais de Joinville no referido período.  
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2.5 DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DO RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA – 

INSTALAÇÃO DE UM LOCAL ADEQUADO PARA O ATENDIMENTO 

JURÍDICO DOS PRESOS POR MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DENTRO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DE JOINVILLE 

 

 

 

 
  

A LEP determina que o RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA reserve 

instalação apropriada dentro do estabelecimento prisional destinada à Defensoria Pública 

bem como que ele preste auxílio estrutural, pessoal e material para o atendimento do 

preso, conforme dispositivos abaixo: 

 

LEP 

Art. 16.  As Unidades da Federação deverão ter serviços de assistência jurídica, 
integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos 
penais.   

§ 1o  As UNIDADES DA FEDERAÇÃO deverão prestar AUXÍLIO 
ESTRUTURAL, PESSOAL e MATERIAL à DEFENSORIA PÚBLICA, no 
exercício de suas funções, DENTRO e fora dos ESTABELECIMENTOS 
PENAIS.   

§ 2o  Em TODOS os ESTABELECIMENTOS PENAIS, HAVERÁ LOCAL 
APROPRIADO destinado ao atendimento pelo DEFENSOR PÚBLICO.  (...) 
 

Art. 83 O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 
dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, 
recreação e prática esportiva. 
§ 5o  HAVERÁ INSTALAÇÃO destinada à Defensoria Pública. 
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De igual forma a Lei Complementar Federal 80/94, conforme dispositivos abaixo, 

confere à Defensoria Pública a prerrogativa de livre acesso ao estabelecimento prisional para 

comunicar-se com o preso independentemente de prévio agendamento e também 

determina que haja instalação adequada destinada à Defensoria Pública dentro dos 

estabelecimentos prisionais: 

 
Lei Complementar Federal 80/94 

Art. 4º (...) 

§ 11.  Os estabelecimentos a que se refere o inciso XVII do caput reservarão 
INSTALAÇÕES ADEQUADAS ao atendimento jurídico dos presos e internos por 
parte dos defensores públicos, bem como a esses fornecerão APOIO 
ADMINISTRATIVO, prestarão as informações solicitadas e assegurarão acesso à 
documentação dos presos e internos, aos quais é assegurado o direito de 
entrevista com os defensores públicos. 

 

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre 
outras que a lei local estabelecer: 

VI – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando 
estes se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso 
em estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, 
independentemente de prévio agendamento;   
 
 
Tal texto é repetido no art. 46, V, § 7º da Lei Complementar Estadual 575/12, 

sancionada pelo próprio Chefe do Executivo do RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA. 

 

As imposições legais acima não constituem “benesse” alguma para membro de 

instituição que não está indo ao estabelecimento prisional passear, mas é, isto sim, condição 

de possibilidade para que o preso possa ter o aparato necessário ao exercício 

do direito à assistência jurídica, cuja prestação também é dever do Estado.   
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Conforme assentado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “não se pode 

descurar que a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a assistência jurídica integral dos necessitados. Portanto, mostra-se patente que 

as prerrogativas asseguradas à mencionada instituição visam, precipuamente, concretizar o 

acesso à Justiça àqueles que não possuem recursos suficientes para contratar um advogado. 

Dessarte, mitigar direitos assegurados legalmente à Defensoria Pública atinge diretamente o 

fim maior almejado por meio da sua atuação, que é assegurar dignidade à população carente”. 

(STJ. HC 265.780/RS, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE 5ª Turma, j. 14/05/2013). 
 

E o Ministro CELSO DE MELLO “a Defensoria Pública não pode (e não deve) ser 

tratada de modo inconsequente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de 

pessoas – carentes e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e 

social, depende da adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão do Estado. 

De nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os 

fundamentos em que eles se apóiam – além de desrespeitados pelo Poder Público ou 

transgredidos por particulares – também deixarem de contar com o suporte e o apoio de um 

aparato institucional, (...)” (ADI 2.903, julgamento em 1º-12-2005, Plenário, DJE de 19-9-2008.) 
  

É oportuno ressaltar que, em razão da “clientela” do processo penal ser composta, em 

sua maioria, por pessoas pobres e pouco escolarizadas, via de regra, é a Defensoria Pública 

que atua na maioria dos processos criminais na vara em que tem ofício. 
 

Com efeito, um único defensor público assiste a centenas de réus, boa parte deles 

presos, e recebe semanalmente dezenas de processos para efetuar suas defesas, sendo que 

no período da tarde não tem tempo disponível para fazer entrevistas já que tem audiências 

diárias para participar.  
 

Ou seja, entre audiências e elaboração de petições, sobra pouco o tempo para que o 

Defensor Público se desloque até o estabelecimento prisional para entrevistar a cada visita de 

quatro a quinze presos, sendo que cada entrevista geralmente dura de 30 a 60 minutos conforme a 

complexidade do caso, permanecendo aquele em média de três a cinco horas no estabelecimento 

prisional.  
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Por isso, mais que legítimo é essencial o CUMPRIMENTO pelo RÉU ESTADO 

DE SANTA CATARINA das normas legais acima que determinam a instalação de um 

LOCAL PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, que 

confere ao Defensor Público a prerrogativa de LIVRE INGRESSO no estabelecimento 

prisional para prestar a assistência jurídica bem como para realizar a entrevista reservada.  

 

Ainda, pela mesma razão, é DEVER do ESTADO DE SANTA CATARINA 

fornecer à Defensoria Pública o apoio “MATERIAL” e “ESTRUTURAL” necessário ao 

atendimento (LEP, art. 16 e art. 83), basicamente: sala, mesa, cadeiras, equipamentos de 

informática e internet, sem o que não é possível que se cumpra o dever estatal de prestar 

assistência jurídica ao preso (LEP, art. 41, VII).  
 

Tais obrigações estatais são impostas para a garantia dos direitos dos assistidos, já 

que de nada valerão os direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se o 

Estado se OMITE em fornecer o suporte e o apoio do aparato institucional necessário para 

que o cidadão consiga exercer os seus direitos, como bem observa o Min. CELSO DE 

MELLO no julgado acima referido. 
 

Entretanto, conforme exposto na narrativa fática, o RÉU ESTADO DE SANTA 

CATARINA ainda NÃO instalou nos estabelecimentos prisionais de Joinville local adequado, 

estruturado e destinado para o uso da DEFENSORIA PÚBLICA, conforme determinação 

legal já citada, a fim de que ela possa prestar sem embaraços a assistência jurídica aos presos. 
 

Logo, o descumprimento da obrigação legal de instalar uma sala adequada, 

estruturada e destinada à Defensoria Pública para atendimento jurídico nos 

estabelecimentos prisionais de Joinville viola também o direito do preso à assistência jurídica, 

fazendo com que possa ser exigível pela via jurisdicional a condenação do RÉU ESTADO 

DE SANTA CATARINA na obrigação de fazer consistente na disponibilização de 

instalação adequada e estruturada para atendimento jurídico dentro dos 

estabelecimentos prisionais de Joinville. 
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3 - DOS PEDIDOS  

 

 

Ante o exposto, REQUER-SE: 

 

a) a citação dos RÉUS já qualificados no preâmbulo, para, querendo, responderem a 

presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão; 
 

b) a procedência do pedido para o fim de CONDENAR os RÉUS ESTADO DE 

SANTA CATARINA e SINTESPE na obrigação solidária de reparar os danos 

morais individuais homogêneos das pessoas que ficaram recolhidas nos 

estabelecimentos prisionais de Joinville e tiveram suspensos seus direitos básicos 

(entrevista com defensor, visita e banho de sol), no decorrer do período de 

17/03/2014 a 07/04/2014 , em valor não inferior a R$ 10.000,00 por preso; 

 

b.1) subsidiariamente, se este juízo entender que é o caso de condenação 

genérica, a procedência do pedido para o fim de CONDENAR os RÉUS 

ESTADO DE SANTA CATARINA e SINTESPE na obrigação solidária de 

reparar os danos morais individuais homogêneos acima referidos, a serem 

arbitrados na fase de liquidação de sentença, na forma do art. 97 do CDC; 
 

c) a procedência do pedido para o fim de CONDENAR o RÉU ESTADO DE 

SANTA CATARINA na obrigação de cumprir a Lei de Execução Penal (art. 16, §§ 

1º e 2º c/c art. 83 § 5º), a Lei Complementar 80/94 (art. 4º, § 11 c/c art. 108, parágrafo 

único, IV) e a Lei Complementar Estadual 575/12 (art. 46, § 7º), com a instalação de 

uma dependência adequada nos estabelecimentos prisionais de Joinville reservada 

para o atendimento jurídico pela Defensoria Pública, provendo-a com a estrutura 

necessária ao atendimento dos presos (LEP, art. 16 e art. 83), pelo menos uma sala com 

mesa, cadeiras, equipamentos de informática e internet (LEP, art. 41, VII);  
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d) CONDENAR os RÉUS nas custas processuais e nos honorários advocatícios 

nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, a serem destinados para fundo gerido pela 

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 4º, XXI c/c art. 

4º, XIX23 da LC Estadual 575/12; 

e) provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, 

pela prova documental, testemunhal e pericial (inclusive vistoria), bem como pelo 

depoimento pessoal do presidente do RÉU SINTESPE; 

f) que seja determinado ao RÉU ESTADO DE SANTA CATARINA que envie a 

lista de todos os réus presos recolhidos no Presídio Regional de Joinville e na 

Penitenciária Industrial de Joinville no período entre 17/03/2014 a 07/04/2014; 

g) nos termos do art. 18 da Lei 7347/85 c/c art. 87 do CDC, a concessão de isenção24 

de custas, emolumentos, honorários advocatícios ou periciais e quaisquer outras 

despesas processuais;  

h) a intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, de todos os atos processuais e 

a contagem dos prazos processuais em DOBRO, na forma do inciso I, do art. 128, da 

Lei Complementar n.º 80/94 e do inciso I, do art. 46, da Lei Complementar Estadual 

n.º 575/12; 

i) a intimação do Ministério Público para atuar no feito como fiscal da lei, nos termos 

do art. 5º, § 1º, da Lei 7347/85; 

 

                                                        
23Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, a serem exercidas exclusivamente em benefício de seus assistidos, 
nos termos do art. 2º desta Lei Complementar, dentre outras: 
XIX - executar e destinar as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes 
públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da 
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores 
24 Neste sentido: REsp 740.850/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, j. em 21/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 259; 
REsp 1249312/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, j. em 25/06/2013, DJe 05/08/2013; AgRg no AREsp 
15.730/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 1ª TURMA, j. em 02/05/2013, DJe 10/05/2013; REsp 609.329/PR, 
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4ª TURMA, j. em 18/12/2012, DJe 07/02/2013 
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j) a publicação de EDITAL para se dar conhecimento a terceiros interessados e à 

coletividade, tendo em vista o caráter erga omnes da presente demanda, nos termos 

do art. 94 da Lei 8078/90; 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000.000,00. 

Joinville/SC, 30 de maio de 2. 014. 

 
 

ANA CAROLINA DIHL CAVALIN 
Defensora Pública do Estado de Santa Catarina  

 MELINA CAMARA BRIGAGAO 
Defensora Pública do Estado de Santa Catarina 

 
 
 

RAQUEL PAIOLI 
Defensora Pública do Estado de Santa Catarina 

 

DJONI LUIZ GILGEN BENEDETE  
Defensor Público do Estado de Santa Catarina 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


