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AO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, EXECUTIVO FISCAL, ACIDENTES 

DO TRABALHO E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE ITAJAÍ, SANTA 

CATARINA 

 

PAC/DPE nº: 002/2020 – FAZENDA PÚBLICA/TUTELA COLETIVA 

URGENTE 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

por meio do Defensor Público subscritor, com endereço institucional inscrito no 

rodapé, nos termos dos artigos 5º, caput e inciso LXXIV; 134, caput e; 196 todos da 

Constituição da República Federativa do Brasil; artigos 1º, inciso IV, e 5º, inciso II, 

ambos da Lei n. 7.347/85, c/c os artigos 4º, incisos VII, X e XI, da Lei Complementar 

Federal nº 80/94 e artigo 4º, incisos VII e X, da Lei Complementar Estadual nº 575/12, 

vem à presença de Vossa Excelência propor 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

  

em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de 

direito público interno (Fazenda Pública), inscrita no CNPJ sob o nº 82.951.229/0001-

76, com endereço na Rua Lauro Muller, número 60, 1º andar, Centro, CEP 88.301-

400, Itajaí, Santa Catarina, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos:  
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1. DOS FATOS 

É de conhecimento notório que a pandemia do COVID-19 suscitou 

a promoção de diversas medidas em âmbito nacional e estadual, estabelecendo 

restrições e alterando procedimentos, especialmente por parte do Governo do Estado 

de Santa Catarina e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 

Nesse sentido, as audiências de custódia não estão sendo mais 

realizadas durante a pandemia do COVID-19, conforme determinação do TJSC, de 

modo que os custodiados não estão mais sendo imediatamente transportados até o 

Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (CPVI), mas sendo mantidos na carceragem 

da Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC, apesar das dificuldades estruturais 

da unidade, que remontam, inclusive, ao período anterior à pandemia do COVID-19. 

Recentemente, a 7ª Defensoria Pública do Núcleo Regional de 

Itajaí/SC oficiou o Delegado de Polícia Civil (Ofício nº 21/2020, em anexo) 

coordenador da Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC, Dr. Adriano Spolaor, 

questionando-o acerca da estrutura da unidade, tendo em vista a previsão, em 

normativa do Poder Judiciário, de realização de entrevistas prévias reservadas por 

meio de videoconferência. 

Conforme o Ofício nº 176/2020/CPP (em anexo), o Delegado de 

Polícia Civil esclareceu, dentre outras coisas, o seguinte: 

 

a) Os presos têm permanecido, rotineiramente, por períodos de 20 (vinte) a 

30 (trinta) horas, aguardando a ordem judicial para liberação ou condução 

à unidade prisional; 

b) O número de agentes policiais é escasso para a realização das tarefas já 

inerentes à Central de Plantão Policial (CPP), o que se agrava em virtude 

da atribuição de promover a custódia dos indivíduos encarcerados no 

local; 

c) A estrutura física da carceragem é inadequada, possuindo duas celas 

relativamente pequenas – uma de cerca de 3m² (três metros quadrados), 

e outra com menos de 9m² (nove metros quadrados) –, e tendo em vista 

a necessidade de separação entre homens e mulheres, muitas vezes 

uma das celas chega a ter cerca de 10 (dez) indivíduos dividindo o 

espaço; 
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d) Os custodiados ficam segregados em condições absolutamente 

precárias de higiene, não havendo colchões, cobertores, alimentação ou 

banho; 

e) Não há disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

aos custodiados, de modo que o risco de transmissão do COVID-19 é 

extremamente elevado, inclusive em relação aos próprios agentes 

públicos que laboram na unidade. 

 

Em virtude da gravidade da situação apontada, a 7ª Defensoria 

Pública do Núcleo Regional de Itajaí/SC instaurou um procedimento para adoção das 

medidas cabíveis. 

Foram comunicadas a 1ª, 2ª, 5ª e 8ª Promotorias de Justiça da 

Comarca de Itajaí/SC, uma vez que possuem atribuição para realizar o controle 

externo da atividade policial, para eventual tomada de providências por parte do 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina (Ofício nº 24/2020, em anexo). 

Também houve comunicação à 4ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Itajaí/SC, com atribuição para a área da infância e juventude, já que o 

estabelecimento também abriga, ainda que temporariamente, adolescentes 

apreendidos em flagrante de prática de ato infracional (Ofício nº 26/2020, em anexo). 

Foi expedido um novo ofício (Ofício nº 27/2020, em anexo) à 

Delegacia Regional de Polícia de Itajaí/SC (4ª DRP/SC), com a finalidade de obter um 

panorama mais preciso acerca das condições atuais da Central de Plantão Policial 

(CPP) de Itajaí/SC. 

A resposta encaminhada pelo Delegado Regional de Polícia Civil 

de Itajaí/SC, Ofício nº 044/DRP/IW/2020 (em anexo), confirma, portanto, a situação 

extremamente periclitante da Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC. 

Em razão da sistemática violação de direitos fundamentais, bem 

como do completo descumprimento das regras sanitárias necessárias, especialmente 

em virtude da pandemia causada pela propagação do COVID-19, é que se justifica o 

manejo da presente demanda judicial. 
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2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. DA ATUAL SITUAÇÃO ENVOLVENDO O COVID-19 

Recorda-se que a Organização Mundial de Saúde declarou o surto 

do novo coronavírus (2019-nCoV) como Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) em 30 de janeiro de 2020 e, após, em 11 de março de 2020, 

caracterizou  a conjuntura como uma pandemia1.  

No Brasil, foi a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, que 

declarou a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). 

Diante deste cenário, foram decretadas medidas de isolamento 

social, além de mudanças no atendimento nos serviços de saúde.  

Neste contexto, a Lei Federal nº 13.979/2020 dispôs sobre as 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus, reafirmando medidas em consonância com 

o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das 

pessoas, bem como atribuindo ao Ministério da Saúde a competência para 

regulamentar a lei de enfrentamento da emergência de saúde pública2. 

Em âmbito estadual, foi publicado o Decreto Estadual nº 515, de 17 

de março de 2020, que declarou situação de emergência em todo o território de Santa 

Catarina, para fins de prevenção e combate do COVID-19. 

Para agravar ainda mais o panorama, de acordo com a matriz de 

risco potencial do governo estadual, a macrorregião da Foz do Rio Itajaí-Açu 

completou quatro semanas consecutivas em situação gravíssima para a doença3. 

Isso significa que a cidade de Itajaí possui, atualmente, índices alarmantes de 

capacidade de suporte hospitalar e de taxa de transmissão da enfermidade. 

                                                            
1 A íntegra da declaração pode ser vista no site oficial da Organização Panamericana de Saúde - OPAS-OMS: 
<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6120:oms-afirma-que-covid-19-
e-agora-caracterizada-como-pandemia&catid=1272&Itemid=836>, consultado em 28 de maio de 2020. 
2 Lei nº 13.079/2020: “Art. 3º (...) § 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste 
artigo: (...) III – o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, 
conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional (...) Art. 7º O Ministério da Saúde editará 
os atos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nesta Lei. ” 
3 http://www.coronavirus.sc.gov.br/gestao-da-saude/ 
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 A situação é de tamanha gravidade, que o Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina expediu, no último dia 10 de julho, Recomendação 

específica voltada ao Estado de Santa Catarina e aos Municípios da região, para que 

adotem as medidas restritivas necessárias à proteção da saúde da população4. 

 

2.2. DO CONTEXTO ATUAL ENVOLVENDO A CENTRAL DE 

PLANTÃO POLICIAL (CPP) DE ITAJAÍ/SC E SUA ESTRUTURA INADEQUADA 

A Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC é a unidade da 

Polícia Civil na Comarca onde as pessoas presas em flagrante ficam custodiadas, 

enquanto aguardam uma definição do Juízo responsável acerca da prisão. 

Até o advento da determinação sobre a suspensão da realização 

de audiências de custódia, a Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC apenas 

recebia temporariamente as pessoas presas em flagrante, no intuito de promover a 

lavratura do auto de prisão em flagrante, e prontamente os encaminhava até o 

Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (CPVI). 

As celas de sua carceragem, portanto, eram meramente um ponto 

de passagem, destinado à custódia dos indivíduos por algumas horas, enquanto a 

autoridade policial concluía a formalização do procedimento de prisão. 

Por já ter recebido os custodiados na unidade prisional, o 

Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina (DEAP), por sua vez, era 

o responsável pela condução dos custodiados até o Fórum da Comarca, para 

realização da audiência de custódia. 

Como se viu, com a suspensão da realização de audiências de 

custódia, o indivíduo preso em flagrante passou a aguardar na própria carceragem da 

Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC a definição judicial de seu destino. 

Justamente por essa razão é que os custodiados têm permanecido, 

rotineiramente, por períodos de 20 (vinte) a 30 (trinta) horas, aguardando a ordem 

                                                            
4 https://mpsc.mp.br/noticias/pgj-e-promotores-de-justica-expedem-recomendacao-ao-estado-e-municipios-
devido-a-omissao-no-combate-a-covid-19-na-foz-do-rio-itajai 
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judicial, conforme apontou o Delegado de Polícia Civil Coordenador da Central de 

Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC no Ofício nº 176/2020/CPP, e confirmado no 

Ofício nº 044/DRP/IW/2020, do Delegado Regional da Polícia Civil de Itajaí/SC. 

Observa-se, contudo, que as celas da Central de Plantão Policial 

(CPP) de Itajaí/SC não possuem sequer a estrutura mínima necessária para 

resguardar os custodiados por tais períodos, de modo a restar consolidada uma 

situação absolutamente inaceitável em relação aos custodiados, que levou o próprio 

Delegado de Polícia Civil Coordenador da Central de Plantão Policial (CPP) de 

Itajaí/SC, em resposta enviada através de correspondência eletrônica à 

solicitação da Defensoria Pública para realização de entrevista prévia por 

videoconferência (em anexo), a definir o local onde os custodiados estão como 

apresentando “condições absolutamente desumanas”. 

Tal descrição foi promovida pelo próprio Delegado de Polícia 

Civil e Coordenador da Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC. 

A afirmação da autoridade policial encontra também total 

embasamento no fato de que o recinto consiste em duas celas pequenas – uma delas 

com cerca de 3m² (três metros quadrados) e a outra com área menor que 9m² (nove 

metros quadrados) – onde costumeiramente são alocadas dezenas de pessoas ao 

mesmo tempo.  

Isso porque, em grande parte dos dias, com a prisão em flagrante 

de mulheres, necessariamente ocorrerá a separação com base no critério do gênero, 

de modo que os homens terão que se concentrar no interior de apenas uma delas. 

Para tornar o contexto insustentável, o ambiente também não 

possui ou disponibiliza colchões, cobertores, alimentação ou banho para os 

custodiados. 

Além disso, as celas não possuem qualquer janela – por menor 

que seja – voltada ao exterior, ou mesmo formas alternativas de ventilação do ar, 

criando um ambiente escuro e de difícil respiração, extremamente nocivo aos 

custodiados. 
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Dessa forma, quase que diariamente inúmeros indivíduos são 

forçados a pernoitarem no local nas deploráveis condições descritas. 

Há, inclusive, uma filmagem realizada no local na última 

segunda-feira – dia 13 de julho do corrente ano – (juntada em anexo), 

demostrando com clarividência a precariedade das condições do local. 

Salienta-se que no dia em que o vídeo foi gravado, as privadas 

internas estavam entupidas, e os custodiados estavam fazendo suas 

necessidades fisiológicas em garrafas descartáveis: 

 

Não há dúvidas, portanto, que a carceragem da Central de 

Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC de fato apresenta “condições absolutamente 

desumanas”, e que sua utilização para a custódia dos presos em flagrante viola 

os mais basilares preceitos constitucionais, além do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Sabendo que a Constituição Federal define a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República Brasileira (artigo 1º, inciso III), bem 

como que é assertiva ao dispor em seu rol de direitos fundamentais que “ninguém 

será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (artigo 5º, inciso 

III), simplesmente não é possível sustentar a inércia do poder público no caso 

concreto. 

Finalmente, é fundamental registrar, também, que a Central de 

Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC tampouco possui um local adequado para a 

realização da entrevista prévia reservada, uma vez que, conforme o Delegado de 
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Polícia Civil Coordenador da Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC assegurou, 

no Ofício nº 176/2020/CPP: 

 

A CRPP não possui sala reservada. A estrutura é pequena, e não há, 

sequer, sala para criação de um único cartório policial. Três funcionários e 

estagiários dividem uma única sala da secretaria, que aliás, se localiza do 

lado externo do prédio. Escrivães utilizam a sala deste subscritor, como 

alojamento. 

 

A falta de uma sala reservada, algo tão elementar e básico em um 

local destinado à lavratura de procedimentos policiais, torna também cristalina a 

violação praticada contra a Lei Complementar nº 80/1994: 

 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

[...] 

XVII – 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;    

(Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

[...] 

§ 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.    (Incluído pela Lei Complementar nº 

132, de 2009). 

 

Diante de tudo que restou demonstrado, só resta concluir pela 

completa inadequação da estrutura física da Central de Plantão Policial (CPP) de 

Itajaí/SC para a custódia, ainda que temporária, de pessoas presas em flagrante. 
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2.3. DA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DE 

CUSTODIADOS NO LOCAL 

Antes de um exame pormenorizado da situação na Central de 

Plantão Policial (CPP) em Itajaí/SC, tendo em vista as medidas sanitárias de 

prevenção ao COVID-19, é preciso também tratar da própria ilegalidade de utilização 

da unidade policial para a segregação, ainda que temporária, de indivíduos.  

É sabido que as atribuições dos órgãos públicos que atuam no 

sistema de segurança pública são elencadas na própria Constituição Federal (artigo 

144), sendo também confirmadas pela legislação infraconstitucional, separando de 

forma nítida as funções da polícia civil e da polícia penal, conforme a última alteração 

promovida pela Emenda Constitucional nº 104/2019. 

Não são necessárias grandes elucubrações para concluir que os 

custodiados só devem ficar recolhidos na unidade policial durante o tempo 

estritamente necessário para a finalização do flagrante ou para o cumprimento do 

mandado de prisão cautelar, uma vez que a delegacia de polícia não é um 

estabelecimento penal, e tampouco possui estrutura física adequada ou efetivo 

com treinamento específico para tanto. 

O Supremo Tribunal Federal já confirmou essa obviedade no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.916, de relatoria do 

Ministro Eros Grau, julgada ainda em 14 de maio de 2010. 

É evidente que a função primordial dos policiais civis é a 

investigação de crimes, e não a de carcereiros. Ao ser permitida a custódia das 

pessoas presas em flagrante por tanto tempo na Central de Plantão Policial (CPP) de 

Itajaí/SC, como tem ocorrido, os policiais civis deixam de direcionar esforços para a 

apuração criminal e, em substituição, são obrigados a prestar um deficiente serviço 

de guarda de presos (pois não há estrutura física ou efetivo suficiente com adequado 

treinamento).  

Foi justamente nesse sentido que o Coordenador da unidade 

destacou – no Ofício nº 176/2020/CPP – que somente dois agentes de polícia ficam 

responsáveis por realizar atendimento ao público, promover a lavratura de boletins de 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

       7ª DEFENSORIA PÚBLICA DE ITAJAÍ 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ 

Avenida Coronel Marcos Konder, nº 747, Centro, Itajaí, SC. CEP 88301-303.  

Telefone: (47) 3398-6243  

fernandoandre@defensoria.sc.gov.br 

ocorrência, realizar o atendimento das ocorrências oriundas dos órgãos de segurança 

pública, promover a guarda da unidade policial, dar cumprimento aos mandados 

judiciais expedidos, e, por fim, realizar a custódia de dezenas de indivíduos presos em 

flagrante que não estão sendo mais encaminhados à unidade prisional, mas 

aguardando na própria Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC pela decisão do 

juízo criminal competente. 

Resta evidente, de tal modo, que a manutenção dos custodiados 

por longos períodos no local, como tem ocorrido ultimamente, está em completo 

desacordo com as disposições normativas. 

Nesse sentido se destaca a Portaria nº 563/GABS/SSP, publicada 

pelo Secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, em 04 de maio 

de 2009, que determina que “todos os presos, excetuando-se os recolhidos em 

flagrante delito ou de forma temporária, devem ser encaminhados ao DEAP – 

Departamento de Administração Prisional, que deverá providenciar as vagas”. 

Assim também é o teor da Resolução nº 007/GAB/DGPC/SSP, do 

Delegado-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina, de 1º de agosto de 2013, que 

dispõe sobre a custódia de presos nas Delegacias de Polícia do Estado de Santa 

Catarina e estabelece que:  

 

Art. 1º Fica vedada a custódia de preso, ainda que provisório, em 

dependências de prédios da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. 

§1º Na hipótese de prisão em flagrante será permitida a permanência do 

preso tão-somente até a lavratura do auto respectivo e a entrega da nota de 

culpa pelo Delegado de Polícia, oportunidade em que o preso será 

imediatamente conduzido ao estabelecimento penal competente. 

§2º Havendo eventual recusa do estabelecimento penal respectivo em 

receber o preso contra o qual haja mandado de prisão ou nota de culpa 

legalmente expedida, caberá aos Policiais Civis incumbidos da condução do 

preso certificar a negativa de recebimento, identificando o agente/servidor 

estatal que se recusou a recebê-lo. 
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Nesses termos, a única conclusão possível é a de que a 

permanência dos custodiados na Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC por 

tempo superior ao estritamente necessário para a conclusão dos procedimentos 

policiais (lavratura do auto de prisão em flagrante, por exemplo) se reveste de 

flagrante ilegalidade. 

 

2.4. DO DESRESPEITO ÀS NORMAS SANITÁRIAS DE 

PREVENÇÃO AO COVID-19 

Além da nítida inadequação da Central de Plantão Policial (CPP) 

de Itajaí/SC para as atividades objetivadas, é essencial observar que a rotina do local 

é completamente incompatível com o momento pandêmico atualmente vivido 

em nosso país – e com ainda maior gravidade na região da Foz do Rio Itajaí-Açu. 

Conforme já apontado anteriormente, a região completou quatro 

semanas consecutivas no patamar mais grave da matriz de risco do Governo do 

Estado (situação gravíssima). Além disso, os boletins epidemiológicos informativos do 

Município de Itajaí/SC divulgados diariamente apontam que nos últimos 07 (sete) dias 

ocorreram, em média, 2,57 óbitos diariamente, além de uma taxa média de ocupação 

de leitos para tratamento intensivo de 81,7%5. 

Ocorre que apesar dos esforços envidados pelas autoridades 

públicas para garantir a adoção de rígidas medidas preventivas de higienização e 

distanciamento social, os protocolos adotados pela Central de Plantão Policial (CPP) 

de Itajaí/SC caminham – firmemente – na contramão de tal intenção. 

Perceba-se que a unidade policial já apresentaria condições 

desumanas para custodiar indivíduos durante um período de normalidade. 

Entretanto, ao analisar a situação sob a ótica da pandemia do COVID-19, onde a 

higiene passa a ser não apenas necessidade física, mas verdadeira medida 

imprescindível de proteção à saúde e a segurança, o contexto sub judice ganha 

contornos ainda mais intoleráveis. 

                                                            
5 Boletins epidemiológicos dos dias 11, 12, 13, 14, 15,16 e 17 de julho de 2020. https://www.itajai.sc.gov.br/ 
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Inicialmente, cabe destacar que a Central de Plantão Policial (CPP) 

de Itajaí/SC fica localizada no mesmo espaço que a Divisão de Investigação Criminal 

(DIC), unidade onde, pelo menos, doze outras pessoas exercem suas atividades. 

Ressalta-se, portanto, que o espaço é abertamente compartilhado 

pelos funcionários que laboram nas duas repartições, que circulam diariamente entre 

elas, especialmente para utilização dos banheiros e da copa – que é um dos 

ambientes mais sensíveis, já que é onde ocorre a manipulação de alimentos.  

Conforme já se extraiu da leitura do Ofício nº 176/2020/CPP, não 

há disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ou álcool em 

gel para os custodiados do local.  

É desnecessário destacar a importância da utilização de máscaras 

ou de álcool em gel para higienização das mãos em tempos de pandemia do COVID-

19, uma vez que o próprio poder público tem sido persistente em advogar pela 

imprescindibilidade do emprego desses utensílios para reprimir o alastramento da 

infecção. 

Ademais, não há espaço adequado que permita que os 

custodiados tomem um banho nas dependências da Central de Plantão Policial (CPP) 

de Itajaí/SC, o que agrava ainda mais a situação higiênica e sanitária, especialmente 

considerando que a segregação temporária na unidade rotineiramente se estende por 

períodos de 20 (vinte) a 30 (trinta) horas, enquanto se aguarda a ordem judicial. 

A carceragem da unidade policial tampouco apresenta circulação 

de ar adequada, o que é mais um ponto crítico para o aumento do risco de 

contaminação, uma vez que a ventilação natural ajuda na prevenção de doenças 

viróticas, como é o caso do coronavírus, pois, ao favorecer a renovação do ar, reduz 

a possibilidade de disseminação do agente patológico6.  

Como salientado anteriormente, as celas não possuem 

qualquer janela ao exterior ou formas alternativas de circulação de ar, criando 

                                                            
6 https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2020/04/08/interna_bem_viver,1136050/ventilacao-natural-
e-fundamental-para-evitar-a-contaminacao-pela-covid.shtml 
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um ambiente que já seria nocivo em tempos ordinários, mas que se torna 

totalmente periclitante no atual contexto da pandemia do COVID-197. 

Outra medida profilática ignorada pelo poder público é a 

higienização/sanitização nas celas e demais ambientes da Central de Plantão Policial 

(CPP) de Itajaí/SC durante a entrada/saída de custodiados do local. 

É incompreensível que uma medida dessa natureza não seja 

avaliada como absolutamente prioritária pelo poder público, não apenas 

considerando seu potencial profilático, mas tendo em vista as demais 

características do local, que tornam ainda mais essencial a medida. 

Revela-se verdadeira incongruência por parte do Estado de Santa 

Catarina, já que até os estabelecimentos prisionais do território catarinense tem 

recebido especial atenção no que diz respeito à necessidade de sanitização. Nesse 

sentido, a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) 

criou um Manual de Desinfecção, elaborado a partir das orientações da Vigilância 

Sanitária e das necessidades e características do ambiente prisional e 

socioeducativo8. 

Tampouco é promovida qualquer separação entre os 

custodiados, conforme apresentem ou não sintomas característicos da COVID-

19. 

Como se sabe, a autoridade policial submete os presos em 

flagrante ao preenchimento de um Formulário de identificação de fatores de risco 

para a Covid-19, onde é buscada a identificação de eventuais fatores de risco e 

vulnerabilidades à enfermidade, bem como se o custodiado apresenta algum dos 

sintomas característicos da COVID-19. 

Eis um exemplo do formulário: 

 

                                                            
7 https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/04/29/coronavrus-pode-permanecer-no-ar-em-locais-
fechados-ou-mal-ventilados-diz-estudo.ghtml 
8 http://www.deap.sc.gov.br/index.php/noticias/778-unidades-prisionais-e-socioeducativas-reforcam-acoes-
de-combate-ao-covid-19 
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Qual o sentido, portanto, de submeter o custodiado a essa triagem 

burocrática para identificação de sintomas característicos da COVID-19, se ele for 

imediatamente colocado junto a diversas outras pessoas, independente das 

condições específicas apresentadas, sem nem mesmo receber equipamentos de 

proteção individual (EPIs) adequados? 

Resta evidente que promover o isolamento de indivíduos 

conforme apresentem ou não sintomas característicos da COVID-19 é medida 

impositiva, especialmente considerando o momento pandêmico atual de Itajaí. 

É fundamental considerar que a situação da Central de Plantão 

Policial (CPP) de Itajaí/SC possui a capacidade de desencadear reflexos posteriores 

potencialmente ainda mais danosos ao sistema prisional local, uma vez que ao menos 

uma parcela desses indivíduos custodiados será transportada até o Complexo 

Penitenciário do Vale do Itajaí (CPVI), caso haja decisão judicial determinando a 

conversão da prisão em flagrante. 

É de conhecimento notório que o Complexo Penitenciário do Vale 

do Itajaí (CPVI) passa por um período delicado, onde centenas de casos de infecções 

por COVID-19 foram recentemente confirmados após a realização de testes nos 

detentos nos últimos dias. 
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Segundo notícia publicada em 11 de julho do corrente ano, 479 

(quatrocentos e setenta e nove) internos haviam sido submetidos ao teste do COVID-

19, dos quais 229 (duzentos e vinte e nove) testaram positivo para a infecção9. 

A porcentagem é um forte indicativo que o número real de pessoas 

contaminadas pode estar subestimado, uma vez que segundos dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em países onde um maior número de testes é aplicado na 

população, a porcentagem de resultados positivos fica perto de 5% (cinco por cento)10. 

Assim, a questão sanitária envolvendo a Central de Plantão Policial 

(CPP) de Itajaí/SC tem, portanto, o condão de agravar ainda mais a frágil conjuntura 

do sistema carcerário catarinense. 

Além da inequívoca ameaça à saúde dos custodiados, é essencial 

apontar que o ambiente nocivo da unidade policial, decorrente de uma completa 

ausência de medidas profiláticas, representa também grave perigo à integridade 

das outras pessoas que frequentam, ainda que temporariamente, o espaço, 

como advogados ou Defensores Públicos, bem como agentes públicos policiais 

e demais funcionários da Delegacia de Polícia Civil. 

Não por outra razão, a Central de Plantão Policial (CPP) de 

Itajaí/SC já teve diversos policiais afastados por conta da infecção através do 

COVID-19, como se confirma através do Ofício nº 044/DRP/IW/2020, ao menos 06 

(seis) agentes já foram afastados, 03 (três) deles com resultado já confirmado.  

E, apesar dos graves problemas sanitários, tampouco se tem 

notícia da promoção de uma desinfecção geral no local, providência bastante comum 

em Delegacias de outras unidades federativas, como meio de prevenção à infecção 

                                                            
9 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/11/mais-de-200-detentos-de-presidio-de-itajai-tem-
diagnostico-confirmado-para-covid-19.ghtml 
10 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/taxa-de-positivo-em-testes-indica-que-epidemia-
esta-subestimada-no-brasil-diz-oms.shtml 
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do COVID-19, conforme se observa em notícias dos estados de Alagoas11, Ceará12, 

Mato Grosso13, Mato Grosso do Sul14, Sergipe15, dentre diversos outros. 

Não há como admitir, portanto, que o Estado de Santa Catarina 

contrarie todas as normas sanitárias e de higiene possíveis no âmbito de sua 

Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC, e, ao mesmo tempo, exija a adoção 

de medidas da mesma natureza por parte da população. 

Afinal, autoridades da segurança pública à serviço do Estado de 

Santa Catarina diariamente notificam, lavram termos de infração, e até mesmo 

interditam estabelecimentos, por muito menos, como se observa em notícias 

publicadas na imprensa16. 

É inadmissível que o rigor aplicado pelo poder público em relação 

aos estabelecimentos privados seja completamente esquecido no tangente às suas 

próprias repartições, relembrando o conhecido aforismo popular: “Casa de ferreiro, 

espeto de pau”. 

Conclui-se, por conseguinte, que o contexto sanitário da unidade 

policial é categoricamente inaceitável, e que a continuidade de seu funcionamento e 

da alocação de pessoas em seu interior nas atuais condições, além de gerar enormes 

riscos à saúde e segurança de custodiados e demais frequentadores, tem óbvio 

potencial para agravar cada vez mais a crise de saúde pública da região. 

 

 

                                                            
11 http://www.pc.al.gov.br/site/materia/detalhe/desinfeccao-de-delegacias-e-viaturas-da-policia-civil-
prossegue/ 
12 https://www.policiacivil.ce.gov.br/2020/06/04/delegacias-da-policia-civil-na-capital-recebem-acao-de-
desinfeccao-no-combate-a-covid-19/ 
13 https://odocumento.com.br/delegacia-regional-de-pontes-e-lacerda-passa-por-desinfeccao-biologica/ 
14 https://www.midiamax.com.br/policia/2020/delegacia-passa-por-desinfeccao-e-retorna-com-atendimentos-
na-terca 
15 https://www.destaquenoticias.com.br/equipe-da-emsurb-faz-desinfeccao-em-delegacias-de-policia/ 
16 https://www.nsctotal.com.br/noticias/pm-registra-quase-7-mil-ocorrencias-de-desrespeito-a-restricoes-em-
sc-no-fim-de-semana 
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2.5. DA CONTÍNUA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA 

DOS CUSTODIADOS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA 

PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PRÉVIA  

Como já apontado anteriormente, a Central de Plantão Policial 

(CPP) de Itajaí/SC não possui um espaço adequado para realização de entrevista 

prévia reservada, seja de forma presencial ou mesmo através de sistema de 

videoconferência. 

É cediço que, com a suspensão da realização das audiências de 

custódias, as Resoluções Conjuntas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina GP/CGJ 

nº 16 e nº 17, ambas de 26 de junho de 2020, ao sustentarem determinação para não 

realização do ato, expressamente disciplinaram o procedimento a ser adotado, 

destacando a necessidade de “possibilitar a realização de entrevista prévia reservada, 

presencial ou por videoconferência, entre o defensor público ou advogado e a pessoa 

custodiada, resguardando-se o direito à ampla defesa”. 

Recorda-se, inicialmente, que a audiência de custódia foi 

implementada no país em observância ao Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos e à Convenção Interamericana de Direitos Humanos por meio da Resolução 

nº 213/2015 do CNJ17, atualmente prevista no artigo 310 do Código de Processo 

Penal, e se consolidando como mecanismo de combate à cultura de encarceramento 

provisório no Brasil e, também buscando reduzir os episódios de violência policial no 

momento das prisões, num país onde a tortura e os tratamentos desumanos e 

degradantes, infelizmente, ainda são rotineiros. 

Entretanto, após o advento da pandemia da COVID-19, o CNJ 

emitiu a Recomendação CNJ nº 6218, de 17 de março de 2020, a qual, em seu artigo 

8º, prevê a consideração da pandemia de COVID-19 como motivação idônea para 

a não realização de audiências de custódia. 

                                                            
17 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2234 
18 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3246 
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O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, publicou a 

Resolução Conjunta GP/CGJ nº 519, de 23 de março de 2020, onde há determinação 

expressa de que “não serão realizadas audiências de custódias”. 

Posteriormente, foi publicada a Recomendação CNJ nº 6320, de 

17 de junho de 2020, que acrescentou o artigo 8º-A ao texto da Recomendação 

CNJ nº 62/2020, disciplinando o procedimento que deveria ser adotado pelos Juízes 

criminais, em virtude da “suspensão excepcional e temporária das audiências de 

custódia”. 

Nesse sentido, o inciso I, do §1º, artigo 8º-A, determinou a 

necessidade de que seja franqueada a realização de entrevista prévia reservada 

ou por videoconferência entre o defensor público e o conduzido, tendo a 

Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ) e o Grupo de Monitoramento e Fiscalização 

(GMF) expedido a Orientação nº 2721, de 6 de julho de 2020, com as ferramentas 

para possibilitar a entrevista reservada por videoconferência. 

No caso concreto, a disponibilização desta ferramenta se 

constitui em instrumento necessário como medida preventiva à propagação da 

infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, haja vista que, se o risco 

epidemiológico é justificativa para o magistrado – órgão com função de tutelar 

direitos fundamentais – não realizar a audiência de custódia, com vistas a 

resguardar a saúde de juízes, serventuários da Justiça e demais atores do 

Sistema de Justiça -, o mesmo risco epidemiológico justifica a imperiosa 

implementação da entrevista reservada por videoconferência para proteção dos 

Defensores Públicos e advogados. 

Ocorre, entretanto, que a estrutura da Central de Plantão Policial 

(CPP) de Itajaí/SC, conforme já constatado no Ofício nº 176/2020/CPP, oriundo da 

Delegacia de Polícia Civil, não permite a realização de entrevista prévia por 

videoconferência: 

                                                            
19 https://www.tjsc.jus.br/documents/37870/5647413/Resoluc%C2%BFa%C2%BFo+conjunta+n+5-
2020/beeac5bf-932a-385c-8706-da150770ad8e 
20 https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3364 
21  



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

       7ª DEFENSORIA PÚBLICA DE ITAJAÍ 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ 

Avenida Coronel Marcos Konder, nº 747, Centro, Itajaí, SC. CEP 88301-303.  

Telefone: (47) 3398-6243  

fernandoandre@defensoria.sc.gov.br 

 

E tampouco há que se dizer que a entrevista presencial seria 

possível, uma vez que a autoridade policial também deixou claro que não há sala 

reservada no local. 

Ora, se não há sala reservada, conclui-se que não há 

possibilidade de realização de entrevista reservada. 

É cediço que submeter o advogado ou Defensor Público à 

realização de entrevista prévia reservada no meio do corredor da Central de 

Plantão Policial (CPP), ou mesmo no interior de suas celas, sem qualquer 

privacidade, seria ainda mais ilegal que não possibilitar a realização do ato pela 

inexistência do ambiente adequado. 

No caso do Defensor Público caracterizaria violação direta à Lei 

Complementar Federal nº 80/1994, que estabelece em seu artigo 4º, §11º que os 

estabelecimentos policiais reservarão instalações adequadas ao atendimento 

jurídico dos presos e internos por parte dos Defensores Públicos. 

Na hipótese de se tratar de atendimento realizado por advogado, 

também restaria configurada ilegalidade, dessa vez ao conteúdo da Lei nº 8.906/1994 

(Estatuto da Advocacia), que dispõe que é direito do advogado “comunicar-se com 

seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se 

acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda 

que considerados incomunicáveis” (artigo 7º, inciso III).  

Além disso, é fundamental considerar que no atual contexto 

pandêmico, a realização presencial da entrevista ocasionará GIGANTESCO 

risco de contaminação, até maior que a própria realização presencial da 

audiência de custódia, mormente considerando que a carceragem do Fórum 
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apresenta condições notoriamente superiores às da Central de Plantão Policial 

(CPP) de Itajaí/SC. 

Como já apontado anteriormente, certamente o mesmo risco 

epidemiológico que impeliu o CNJ e o Tribunal de Justiça a determinar a suspensão 

excepcional e temporária das audiências de custódia, justifica também o zelo pela 

saúde e segurança de Defensores Públicos, advogados, além dos demais agentes 

das forças de segurança. 

A inegável questão que ora se coloca é que esse 

comportamento ilegal do réu – consistente em negar a estruturação adequada 

de uma das principais unidades policiais da região – fez com que centenas de 

pessoas presas em flagrante, que já não foram submetidas à realização da 

audiência de custódia (garantia consagrada em Pactos de Direitos Humanos e 

na própria legislação federal), também tivessem tolhida a garantia de realização 

de entrevista prévia reservada, caracterizando uma nítida e persistente violação 

a direitos fundamentais de ordem constitucional, senão vejamos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

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

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

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes; 

[...] 

 

Nota-se, por conseguinte, que, conforme o decurso inexorável do 

tempo, mais e mais pessoas presas em flagrante vão sendo submetidas às decisões 

dos juízes criminais sem a oportunidade de realização de entrevista prévia reservada. 
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Resta óbvio que a realização de entrevista prévia reservada 

não é apenas uma prerrogativa legal de seu defensor, mas – principalmente – 

uma garantia em defesa do custodiado, que concretiza seus direitos 

fundamentais à ampla defesa, ao contraditório real e ao devido processo legal.  

Justifica-se, portanto, a adoção da presente medida de caráter 

judicial também com o intuito de restaurar tais direitos. 

 

2.5. DOS DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS  

Diante de tudo que foi exposto, verifica-se que a omissão do Estado 

de Santa Catarina em relação à Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC tem 

vitimado número indeterminado de pessoas.  

Por mais que seja evidente que os indivíduos custodiados na 

unidade suportaram os maiores malefícios da falta de estrutura, também não há como 

deixar de registrar que os próprios policiais civis – e demais funcionários da 

Polícia Civil – que prestam suas atividades dentro do aludido estabelecimento 

prisional, além de advogados que realizaram entrevista prévia no local, sofreram 

imensuráveis constrangimentos em direitos indisponíveis, como a vida, a saúde, 

a dignidade humana, a segurança, dentre outros, simplesmente porque o Poder 

Público se nega, de maneira injustificável, a cumprir suas obrigações jurídicas, 

figurando como entidade completamente insensível ao sofrimento das pessoas que 

são obrigadas a permanecer no local. 

Por conta disso, caracteriza-se inegável ocorrência de danos 

morais na órbita coletiva (artigo 81, inciso II da Lei nº 8.078/90). 

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

moral de uma dada comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado 

círculo de valores coletivos", também resta incontroverso.  

É cediço que, em sede de dano moral, a indenização pecuniária 

não tem apenas cunho de reparação de prejuízo, mas também caráter punitivo (ou 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

       7ª DEFENSORIA PÚBLICA DE ITAJAÍ 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ 

Avenida Coronel Marcos Konder, nº 747, Centro, Itajaí, SC. CEP 88301-303.  

Telefone: (47) 3398-6243  

fernandoandre@defensoria.sc.gov.br 

sancionatório), pedagógico e preventivo, uma vez que a indenização não apenas 

repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma 

educativa ou pedagógica para o ofensor e a sociedade, evitando perdas e danos 

futuros. 

Necessário lembrar que os direitos atingidos são mais valiosos que 

os bens e interesses econômicos, por reportarem à dignidade humana, à intimidade, 

à intangibilidade dos direitos da personalidade, na medida em que abrange toda e 

qualquer proteção à pessoa, seja física, seja psicológica. Assim, as situações de 

angústia, paz de espírito abalada, de mal-estar e amargura devem ser levadas em 

consideração quando da conclusão do julgador, a fim de que este possa dosar com 

justiça a condenação do ofensor. 

Assim sendo, deve-se verificar o grau de censurabilidade da 

conduta, a proporção entre o dano moral e material e a média dessa condenação, 

cuidando-se para não se arbitrar tão pouco, para que não se perca o caráter 

sancionador, ou muito, que caracterize o enriquecimento ilícito.  

A situação evidenciada no caso em tela tem se tornado uma 

prática comum, isto é, a sucessiva violação de direitos humanos – 

principalmente das pessoas presas –, em decorrência de uma suposta falta de 

estrutura do poder público. 

É bastante comum que o poder público se sinta livre para 

descumprir normas que seriam, em tese, obrigatórias e cogentes, sem se submeter a 

nenhuma espécie de consequência jurídica ou econômica relevante. 

E que dever fraquíssimo seria esse do poder público, cuja 

escandalosa e diária inobservância não gera nenhuma eficácia, nenhuma sanção, 

nenhum real resguardo às legítimas expectativas dos cidadãos22?  

Daí se extrai a necessidade de imposição de caráter punitivo-

pedagógico ao dano causado na situação do caso concreto, no momento de 

estabelecimento do quantum debeatur por parte de Vossa Excelência. 

                                                            
22 BRAGA NETTO, Felipe. Idem. 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 282. 
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É importante ressaltar a função preventiva da presente 

indenização, para que atue como medida dissuasória para evitar a habitualidade 

desse tipo de violação de direitos, sob justificativa de insuficiência estrutural. 

Diante disso, merece repreensão o Estado de Santa Catarina, o 

que deve ser realizada pela condenação em danos morais coletivos (artigo 81, inciso 

II da Lei nº 8.078/90). 

 

3. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE ITAJAÍ, SANTA CATARINA  

Não se nega que ao Juízo da Vara de Execuções penais incumbe 

a análise dos pedidos de interdição de estabelecimentos penais, conforme a previsão 

da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal): 

 

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 

[...] 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver 

funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos 

desta Lei; 

 

Ocorre que a presente demanda versa sobre uma unidade policial, 

no caso a Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC, de modo que a competência 

judicial se encontra fora do âmbito da Execução Penal. 

Nesse sentido, é fundamental registrar o disposto na Lei Estadual 

nº 12.116, de 7 de janeiro de 2002, que, ao definir os estabelecimentos penais do 

estado de Santa Catarina, deixa claro que as celas de delegacias de polícia não 

integram tal rol: 

 

Art. 1º Os estabelecimentos penais do Estado de Santa Catarina, 

subordinados ao Departamento de Administração Prisional - DEAP, da 
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Secretaria Executiva de Justiça e Cidadania, que funcionará como órgão 

corregedor, compreendem: (Redação dada pela Lei nº 15.085/2010) 

I - Penitenciárias; 

II - Colônias Agrícolas, Industriais ou similares; 

III - Presídios; 

IV - Casas de Albergado; 

V - Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; e 

VI - Unidades Prisionais Avançadas. 

[...] 

Art. 2º As ceias existentes junto às delegacias de polícia não se constituem 

em estabelecimentos penais, só podendo abrigar presos temporários nos 

termos da Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e presos em flagrante 

delito, enquanto necessários à investigação policial. 

 

Dessa maneira, resta evidente a competência do Juízo da Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Itajaí/SC, uma vez que se trata de demanda proposta 

em face do Estado de Santa Catarina. 

 

4. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

O artigo 300 do Código de Processo Civil afirma que 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”. 

Estão evidentemente presentes os citados requisitos nesta 

demanda. Senão, vejamos. 

A Autora vem requerer a concessão da tutela provisória 

antecipada de urgência, em caráter liminar, consistente na interdição da Central de 

Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC, sendo determinado que os indivíduos presos em 

flagrante aguardem a decisão judicial acerca de sua prisão em um local adequado, 

entendendo-se assim como aquele que: (i) possua camas com colchões; (ii) possua 
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banheiro para que os custodiados possam manter higienização constante; (iii) possua 

ventilação externa, permitindo a circulação de ar; (iv) possua sala equipada para a 

realização de entrevista prévia por meio de videoconferência, para atendimento da 

Orientação nº 27/2020/CGJ/GMF; (v) possua sala para realização de atendimentos 

da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, §11º, da LCP 80/94; (vi) seja observada 

a separação e isolamento de indivíduos, de acordo com a apresentação de sintomas 

em relação ao COVID-19, tendo especial atenção ao Formulário de identificação de 

fatores de risco para a Covid-19; (vii) sejam fornecidos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), como máscaras e álcool em gel aos custodiados, bem como aos 

funcionários públicos que laboram no local; e (viii) seja realizada a 

sanitização/higienização constante das celas e demais espaços da unidade. 

Para a concessão da tutela provisória antecipada de urgência, a lei 

exige como pressupostos a probabilidade do direito, que não é, certamente, prova 

de verdade absoluta, pois ainda poderá ser objeto de recurso – mas de uma prova 

robusta que se aproxime da verdade. 

O direito requerido na presente hipótese, tanto em sede de tutela 

provisória quanto em sede de tutela definitiva, encontra sustentação nas mais diversas 

normas do ordenamento jurídico brasileiro, conforme demonstrado anteriormente, 

desde princípios, direitos e garantias fundamentais previstos no texto da Constituição 

Federal, além de dispositivos da legislação federal, e até mesmo em normas 

regulamentares do Poder Executivo. 

De tal modo, se compreende claramente sua probabilidade, 

restando demonstrada, de forma inequívoca, o cabimento de obrigação, em 

caráter liminar. 

Ademais, claro está o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, uma vez que a não concessão do direito de forma 

antecipada e liminar implica na grave violação diária de inúmeros direitos 

fundamentais dos custodiados e demais frequentadores da Central de Plantão 

Policial (CPP) de Itajaí/SC.  
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E o que é ainda mais grave é que o flagrante desrespeito às 

normas sanitárias exigíveis em tempos de pandemia do COVID-19, ocasionam o 

devastador aumento do risco de propagação da infecção, com potenciais 

reflexos incalculáveis para a saúde pública da região.  

Desta forma, requer-se a concessão de tutela provisória antecipada 

de urgência, em caráter liminar, para garantir, inclusive com a imposição de multa 

diária, a ser fixada por Vossa Excelência, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) por dia de descumprimento, ou outro valor reputado adequado, nos termos dos 

artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil. 

O pedido liminar se apoia, também, no artigo 12 da Lei nº 

7.347/1985 e nos §§3º e 4º do artigo 84 da Lei 8.078/1990, que deverá ser concedido, 

sem justificação prévia e oitiva da parte contrária, dada a robustez do direito acima 

indicado e da necessidade de uma tutela urgente, principalmente em favor das 

gestantes que estão na iminência do trabalho de parto e não podem esperar o tempo 

necessário para a manifestação burocrática dos órgãos estatais a respeito da 

presente demanda. 

 

5. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Nos termos do artigo 334, §5º, do Código de Processo Civil informa 

a Autora que possui interesse na autocomposição, evidentemente sem prejuízo 

da apreciação imediata do requerimento liminar, diante da urgência da demanda.  

 

6. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer-se: 

a) o recebimento da presente ação, independentemente do 

recolhimento de custas processuais (art. 18 da Lei 7.347/85 e art. 87 da Lei 8.078/90); 

b) a CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM 

CARÁTER LIMINAR, sem oitiva da parte contrária, com a expedição de mandado de 

intimação pessoal aos representantes judiciais do ESTADO DE SANTA CATARINA, 
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sob risco do perecimento do direito, para que seja determinada a interdição da 

Central de Plantão Policial (CPP) de Itajaí/SC, sendo determinado que os indivíduos 

presos em flagrante aguardem a decisão judicial acerca de sua prisão em um local 

adequado, entendendo-se assim como aquele que: (i) possua camas com colchões; 

(ii) possua banheiro para que os custodiados possam manter higienização constante; 

(iii) possua ventilação externa, permitindo a circulação de ar; (iv) possua sala 

equipada para a realização de entrevista prévia por meio de videoconferência, para 

atendimento da Orientação nº 27/2020/CGJ/GMF; (v) possua sala para realização de 

atendimentos da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, §11º, da LCP 80/94; (vi) 

seja observada a separação e isolamento de indivíduos, de acordo com a 

apresentação de sintomas em relação ao COVID-19, tendo especial atenção ao 

Formulário de identificação de fatores de risco para a Covid-19; (vii) sejam fornecidos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras e álcool em gel aos 

custodiados, bem como aos funcionários públicos que laboram no local; e (viii) seja 

realizada a sanitização/higienização constante das celas e demais espaços da 

unidade; e, em caso de descumprimento, com a imposição de multa no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), diariamente, ou outro valor a ser fixado por Vossa 

Excelência, nos termos dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, §2º do 

artigo 12 da Lei nº 7.347/85 e §§3º e 4º do artigo 84 da Lei 8.078/1990; 

c) a citação da parte adversa, para, querendo, oferecer 

contestação, sob pena de, não o fazendo, incidir nos efeitos da revelia; 

d) a inversão do ônus da prova como regra de instrução 

processual;  

e) A procedência do pedido, tornando definitiva a medida 

liminar, consistente em obrigação de fazer, voltada à garantia de que os indivíduos 

presos em flagrante aguardem a decisão judicial acerca de sua prisão em um local 

adequado, entendendo-se assim como aquele que: (i) possua camas com colchões; 

(ii) possua banheiro para que os custodiados possam manter higienização constante; 

(iii) possua ventilação externa, permitindo a circulação de ar; (iv) possua sala 

equipada para a realização de entrevista prévia por meio de videoconferência, para 
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atendimento da Orientação nº 27/2020/CGJ/GMF; (v) possua sala para realização de 

atendimentos da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, §11º, da LCP 80/94; (vi) 

seja observada a separação e isolamento de indivíduos, de acordo com a 

apresentação de sintomas em relação ao COVID-19, tendo especial atenção ao 

Formulário de identificação de fatores de risco para a Covid-19; (vii) sejam fornecidos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras e álcool em gel aos 

custodiados, bem como aos funcionários públicos que laboram no local; (viii) seja 

realizada a sanitização/higienização constante das celas e demais espaços da 

unidade; e (ix) a condenação do réu em danos morais coletivos, em razão da 

sistemática violação de direitos fundamentais promovida no local; 

f) sejam determinadas, ex ofício e nos termos dos artigos 1º e 84, 

caput e § 5º do Código de Defesa do Consumidor, quaisquer outras medidas que, em 

substituição ou em complemento as aqui pleiteadas, assegurem o resultado prático 

da demanda; 

g) seja o réu condenado ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais a serem arbitrados por este Juízo em favor do Fundo da Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina, conforme artigo 4º, XIX, LCE n. 575/2012 e 

artigo 4º, XXI, da LC 80/1994; 

h) por fim, a observância das prerrogativas dos membros da 

Defensoria Pública: (i) receber intimação pessoal mediante entrega dos autos com 

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

art. 46, I); (ii) a contagem em dobro de todos os prazos (LC 80/94, art. 128, I; LCE 

575/12, art. 46, I) e (iii) representar a parte independentemente de mandato (LC 80/94, 

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

 Provará o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, oral, documental e demais provas que se fizerem necessárias, em especial 

a documental superveniente.  

Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Itajaí, Santa Catarina, 21 de julho de 2020. 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

       7ª DEFENSORIA PÚBLICA DE ITAJAÍ 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – NÚCLEO REGIONAL DE ITAJAÍ 

Avenida Coronel Marcos Konder, nº 747, Centro, Itajaí, SC. CEP 88301-303.  

Telefone: (47) 3398-6243  

fernandoandre@defensoria.sc.gov.br 

 

Fernando André Pinto de Oliveira Filho 

Defensor Público do Estado de Santa Catarina 


