1ª Defensoria Pública de Joaçaba

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

URGENTE
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por força das
atribuições previstas no artigo 4º, VII, da Lei Complementar Estadual nº 575/2012 e no artigo 4º,
VII, da Lei Complementar n. 80/1994, com endereço para intimação pessoal na Rua Getúlio Vargas,
n° 961, Ed. Magestic Tower, centro, Joaçaba/ SC, CEP: 89600-000, endereço eletrônico
joacaba@defensoria.sc.gov.br, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro nos
artigos 1º, III, 5º, LXXIV, 6º, 134, 196 da Constituição Federal, artigos 14, 41, VII e 61, VIII, da
Lei de Execuções Penais, artigos 5º, II da Lei nº 7.347/85, com redação introduzida pela lei nº
11.448/07 e 21 da Lei nº 7.347/85, intentar AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA

Em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público
interno, situada na Rua Marechal Bormann, 381-E 2° Piso, Sala 11, Chapecó/SC - CEP 89802-121
Telefones: (49) 2049-7629 / 2049-7632, a ser citado na pessoa de seu representante legal na forma
do artigo 7º, XIII, da Lei Complementar Estadual 317, de 2005, com base nos fatos e motivos a
seguir expostos:
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I – DO OBJETO DA DEMANDA

O escopo da presente Ação Civil Pública consiste na obtenção de tutela jurisdicional
efetiva a fim de promover a INTERDIÇÃO DO PRESÍDIO REGIONAL DE JOAÇABA/SC até
a limitação do número de presos provisórios ao patamar numérico condizente com a capacidade do
estabelecimento prisional (Capacidade 130 presos provisórios, atualmente com 279 reclusos); a
transferência imediata para penitenciária de todos os presos definitivos ( 122 ) e a construção de uma
nova ala masculina com capacidade para 100 presos provisórios para adequar, comportar e cumprir
a estrutura e divisão geográfica da 6º Região, criada pela portaria 0862/2016 GAB/SJC. (vide fl. 198
processo adm. 08.2015.00346642-7 doc. anexo) em cumprimento da Lei 12.116/2002.

II – DOS FATOS

No Brasil, a existência do Estado de Direito só é possível se houver respeito ao
fundamento da dignidade da pessoa humana. Pontualmente no que diz respeito às prisões, nossa
Constituição Federal prevê a obrigatoriedade de cumprimento da pena em estabelecimentos distintos,
de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado, respeito a integridade física e mental
do preso e ainda a vedação a penas cruéis.

Neste cenário, diante da superlotação carcerária vivenciada do sistema prisional local,
o Ministério Público, inicialmente, instaurou procedimento administrativo (nº 08.2015.00346642-7)
que visava a interdição parcial do Presídio Regional de Joaçaba a fim de: a) fixar número máximo de
presos a ser admitido, compatível com a capacidade do estabelecimento, proibindo o ingresso de
presos provisórios ou definitivos que não oriundos das comarcas de Joaçaba, Herval d' Oeste,
Capinzal e Catanduvas; b) determinada a transferência imediata de presos provenientes de outras
comarcas, que apresentem envolvimento com facções criminosas, para penitenciárias que contem
com sistema de segurança compatível com a periculosidade de tais criminosos, não oferecida no
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ergástulo local; c) seja proibida a transferência administrativa de presos, ainda que por permuta,
sem a autorização prévia deste Juízo.

Por conseguinte, o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Joaçaba, Dr. Marcio Umberto
Bragaglia, Juiz Corregedor do estabelecimento penal, em 23/11/2015, determinou a interdição parcial
do Presídio Regional de Joaçaba, proibindo o ingresso de novos presos (nos regimes fechado e
semiaberto) no estabelecimento até que a lotação chegue a capacidade, a época projetada, qual seja,
100 presos, divididos em 78 homens e 22 mulheres.

Outrossim, determinou a transferência imediata de presos provenientes de outras
Comarcas, que apresentassem envolvimento com facções criminosas, para penitenciárias com sistema
de segurança compatível com a periculosidade de tais criminosos. (vide fl. 48 processo adm.
08.2015.00346642-7 anexo).

Por fim, devido mudanças estruturais no Presídio Regional de Joaçaba que se
efetivaram durante o trâmite administrativo, em 13 de agosto de 2018, o referido Juízo estabeleceu o
seguinte: mantenho a interdição parcial do Presídio Regional de Joaçaba, proibindo o ingresso de
novos presos (nos regimes fechado e semiaberto) no estabelecimento até que a lotação chegue a
capacidade projetada atual, qual seja, 130 presos, com acréscimo de 30 % (trinta por cento), nos
termos da fundamentação. Mantenho na íntegra as decisões acerca da ala feminina do Presídio
Regional de Joaçaba, proferidas nos autos n. 0900047-96.2017.8.24.0037. No mais, ficam mantidas
as deliberações da decisão inicial de interdição. Contudo, considerando a Lei Estadual n.
12.116/2002 e a Portaria n. 0862/2016/GAB/SJC, autorizo a entrada de detentos oriundos da Região
06 (oeste catarinense), nos termos estabelecidos pela Portaria n. 0862/GAB/SJC. (vide fl. 207
processo adm. 08.2015.00346642-7 doc. anexo).

Ocorre que, não obstante a última determinação judicial, atualmente o Presídio
Regional de Joaçaba continua apresentando irregularidades em sua população carcerária, sobretudo
se considerarmos que possui capacidade efetiva para 130 (cento e trinta) homens e 09 (nove)
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mulheres, sendo que está abrigando em torno de 279 (duzentos e setenta e nove) presos. (vide
ofício Nº 699/2018 DEAP- ANEXO).

Tal situação, além de comprometer a segurança do estabelecimento, o qual não é
adaptado para receber criminosos de alta periculosidade e com envolvimento em facções criminosas,
viola os direitos básicos dos presos, os quais permanecem alocados em celas superlotadas e
insalubres, incapazes de atender às especificações legais.
Ademais, a estrutura fornecida aos agentes penitenciários também se mostra
deficitária, não garantindo a segurança necessária para desenvolverem o trabalho.

Ou seja, o Presídio tem como característica a superlotação carcerária com a
consequente insalubridade de suas instalações, como demonstrado pelas informações apuradas nos
autos do processo administrativo nº (nº 08.2015.00346642-7) (documento anexo – com fotos)
ofendendo em série os dispositivos legais e constitucionais que tratam da execução penal.

Diante de tal problemática, a qual só vem se agravando nos últimos meses, alternativa
não resta senão a interdição do Presídio Regional de Joaçaba, mediante a adoção das medidas ao final
requeridas.

III - PREAMBULARMENTE
III.I – DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Como narrado acima, inicialmente, o Ministério Público de Santa Catarina através de seu
Promotor de Justiça com atuação na 3ª Promotoria de Justiça Criminal do Foro da Comarca de
Joaçaba, em um primeiro momento, instaurou procedimento administrativo (nº 08.2015.003466427) que visava a interdição parcial do Presídio Regional de Joaçaba a fim de: a) fixar número máximo
de presos a ser admitido, compatível com a capacidade do estabelecimento, proibindo o ingresso de
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presos provisórios ou definitivos que não oriundos das comarcas de Joaçaba, Herval d' Oeste,
Capinzal e Catanduvas; b) determinada a transferência imediata de presos provenientes de outras
comarcas, que apresentem envolvimento com facções criminosas, para penitenciárias que contem
com sistema de segurança compatível com a periculosidade de tais criminosos, não oferecida no
ergástulo local; c) seja proibida a transferência administrativa de presos, ainda que por permuta,
sem a autorização prévia deste Juízo.

Em razão disso, o Juiz Corregedor do estabelecimento prisional, Dr. Marcio Umberto
Bragaglia, em 23/11/2015, determinou a interdição parcial do Presídio Regional de Joaçaba,
proibindo o ingresso de novos presos (nos regimes fechado e semiaberto) no estabelecimento até que
a lotação chegue a capacidade, a época projetada, qual seja, 100 presos, divididos em 78 homens e
22 mulheres.

Outrossim, foi determinada a transferência imediata de presos provenientes de outras
Comarcas, que apresentassem envolvimento com facções criminosas, para penitenciárias com sistema
de segurança compatível com a periculosidade de tais criminosos. (vide fl. 48 processo adm.
08.2015.00346642-7 documento em anexo).

Por derradeiro, devido mudanças estruturais no Presídio Regional de Joaçaba que se
efetivaram durante o trâmite administrativo, em 13 de agosto de 2018, o referido Juízo estabeleceu o
seguinte: “mantenho a interdição parcial do Presídio Regional de Joaçaba, proibindo o ingresso de
novos presos (nos regimes fechado e semiaberto) no estabelecimento até que a lotação chegue a
capacidade projetada atual, qual seja, 130 presos, com acréscimo de 30 % (trinta por cento), nos
termos da fundamentação. Mantenho na íntegra as decisões acerca da ala feminina do Presídio
Regional de Joaçaba”, proferidas nos autos n. 0900047-96.2017.8.24.0037. No mais, ficam mantidas
as deliberações da decisão inicial de interdição. Contudo, considerando a Lei Estadual n. 12.116/2002
e a Portaria n. 0862/2016/GAB/SJC, autorizo a entrada de detentos oriundos da Região 06 (oeste
catarinense), nos termos estabelecidos pela Portaria n. 0862/GAB/SJC. (vide fl. 207 processo adm.
08.2015.00346642-7 documento anexo).
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Ocorre que, não obstante a última determinação judicial, atualmente o Presídio
Regional de Joaçaba continua a apresentar uma estrutura deficiente para o recolhimento de sua
população carcerária, sobretudo se considerarmos que possui capacidade efetiva para 130 (cento e
trinta) homens e 09 (nove) mulheres, sendo que, está abrigando em torno de 279 (duzentos e
setenta e nove) presos. (vide ofício Nº 699/2018 DEAP- ANEXO).

Assentada tais premissas, tem-se que o art. 2º da Lei 7357/1985, o qual esclarece que é
competente para julgar a Ação Civil Pública o foro do local onde ocorreu o dano, vejamos:
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as
ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto.

É certo que a competência para o julgamento do presente feito é da Vara da Fazenda
Pública desta Comarca. Isso porque, em situação análoga o E. Tribunal de Justiça já decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADEQUAÇÃO

HIGIÊNICO-SANITÁRIA

EM

ESTABELECIMENTO

PRISIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUTADA AO ESTADO. Consoante
regramento interno que partilha a competência na Comarca de Fraiburgo, é
atribuição da 1ª Vara processar e julgar a ação civil pública e matérias que envolvem
a Fazenda Pública. (TJSC, Conflito de Competência n. 2009.046247-2, de Fraiburgo,
rel. Des. Sônia Maria Schmitz, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13-07-2010).

É que na forma do art. 2º da Lei Federal nº. 7.374/85 (Lei da Ação Civil Pública),
supra, a competência para o julgamento da ação civil pública é do foro do local do dano a ser reparado,
ou evitado, que in casu é a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joaçaba.

Pois, conforme informações extraídas do PAC nº 08.2015.00346642-7, a gestão das
vagas dos estabelecimentos prisionais é de competência exclusiva do Estado do Estado de Santa
Catarina a qual foi regulada pela lei 12.116/2002 e portaria 0862/2016 GAB/SJC. Vejamos;
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“O padrão adotado pela Administração Pública, por intuitivo, reduz gastos dos cofres
públicos e, embora não seja um modelo ideal, a questão atinente à gestão de vagas
dos estabelecimentos prisionais é de competência exclusiva do Estado e não do
Poder Judiciário. (vide fl. 201 processo adm. 08.2015.00346642-7 doc.

anexo” Grifo nosso.

Vale ressaltar, que já houve a busca pela resolução do problema em questão, por via
administrativa conforme informações colecionadas acima, porém, não surtiram os efeitos desejados.

Assim, o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joaçaba - onde ocorreu o
dano - é o competente para decidir sobre a presente ação. Sendo o dano, in casu, a “superlotação” do
ergástulo e a necessidade imediata de construção de uma nova ala masculina para abrigar os presos
provisórios, conforme narrativa a seguir.

III.II- DA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA
É pacífico no ordenamento jurídico, na doutrina e na jurisprudência brasileira a
legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizamento de ações civis públicas.

Quanto ao ordenamento jurídico, o art. 1º e art. 4º, inc. VII, X e XVII, da Lei
Complementar nº 80/94 (Lei de Organização da Defensoria Pública), trata a Defensoria Pública como
instrumento do regime democrático e garantidora dos direitos individuais e coletivos, podendo
expressamente ajuizar a ação civil pública como mecanismo processual de atuação:

Art. 1º A DEFENSORIA PÚBLICA é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento
do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos
DIREITOS individuais e COLETIVOS, de forma integral e gratuita, aos
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necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da
Constituição Federal.

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
VII – PROMOVER A 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;

X

–

PROMOVER

A

MAIS

AMPLA

DEFESA

DOS

DIREITOS

FUNDAMENTAIS dos necessitados, abrangendo seus DIREITOS individuais,
COLETIVOS,

sociais,

econômicos,

culturais

e

ambientais,

sendo

ADMISSÍVEIS TODAS AS ESPÉCIES DE AÇÕES capazes de propiciar sua
ADEQUADA E EFETIVA TUTELA;
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;

Já o art. 5º, inc. II, da Lei nº 7.347/85 (Disciplina a Ação Civil Pública) coloca dentre
os legitimados para a propositura da ação civil pública a Defensoria Pública:
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
II - a Defensoria Pública;

Destaca-se, ainda, o art. 81-B, incs. V e VI, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal
– LEP), em que a Defensoria Pública tem a incumbência de velar pela regular execução da pena, até
mesmo visitando e inspecionando presídios e requerendo a interdição dos mesmos, quando for o caso:

Art. 81-B. Incumbe, ainda, à DEFENSORIA PÚBLICA:
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V - visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado
funcionamento, e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade;

VI - REQUERER à autoridade competente a INTERDIÇÃO, no todo ou em
parte, de ESTABELECIMENTO PENAL.

Não restam dúvidas que o ordenamento jurídico brasileiro entende a Defensoria
Pública como instituição legitimada para a propositura de ações civis públicas.

O entendimento da jurisprudência brasileira é no mesmo sentido (por isso a matéria é
pacífica), apresentando didática decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o
tema:
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA CARCERÁRIO
ESTADUAL. SUPERLOTAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE DETENTO,
POR DANO MORAL INDIVIDUAL. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO
EXISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
CONFUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ.
5. A DEFENSORIA PÚBLICA, como órgão essencial à Justiça, dispõe de
mecanismos mais eficientes e efetivos para contribuir, no atacado, com a melhoria
do sistema prisional, valendo citar, entre tantos outros: a) defesa coletiva de direitos
(art. 5º, II, da Lei 7.347/1985), por intermédio do ajuizamento de AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, para resolver, de forma global e definitiva, o grave problema da
SUPERLOTAÇÃO DAS PRISÕES, pondo um basta nas violações à dignidade
dos prisioneiros, INCLUSIVE COM A INTERDIÇÃO de estabelecimentos
carcerários; b) ações conjuntas com o Conselho Nacional de Justiça; c)
acompanhamento da progressão de regime (art. 112 da Lei 7.210/1984); d) controle
da malversação de investimentos no setor carcerário. Tudo isso sem prejuízo de
providências, pelo Ministério Público, no âmbito da Lei da Improbidade
Administrativa, com o objetivo, se for o caso, de imputar, ao servidor ou
administrador desidioso, responsabilidade pessoal por ofensa aos princípios que
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regem a boa Administração carcerária. (REsp 962934 / MS Ministro Relator
HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data da
Publicação: DJe 04/05/2011)

Por fim, ressalta-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
na obra Constituição Federal Comentada – 3ª edição, que novamente destaca a legitimidade ativa da
Defensoria Pública para o ajuizamento de ações civis públicas:
“2. Defensoria Pública e ACP. A LACP 5.º II (com redação dada pela L 11448, de
15.1.2007 – DOE 16.1.2007), LEGITIMA a DEFENSORIA PÚBLICA para o
AJUIZAMENTO da ACP na defesa dos DIREITOS METAINDIVIDUAIS
(difusos, coletivos e individuais homogêneos). A legitimidade da Defensoria
Pública para ajuizar ação na defesa de direitos metaindividuais dos necessitados
já prevista na CF 134 e LDP 4.º. A LACP 5.º II conferiu legitimidade ativa à
Defensoria Pública, independentemente do direito material posto em causa
(legitimação

autônoma para

a

condução

do processo

–

selbständige

Prozessführungsbefugnisse).” (pág. 738)

Assim, demonstrado que o ordenamento jurídico brasileiro, a jurisprudência pátria e a
doutrina entendem pacificamente que a Defensoria Pública possui legitimidade ativa para o
ajuizamento de ações civis públicas

III.III - DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DIFUSO:

O interesse difuso, nos termos do art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor são “os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstância de fato.”

É esse interesse que se verifica no presente caso, tendo em vista que a situação de
superlotação do Presídio Regional de Joaçaba afeta toda a população carcerária, os agentes
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penitenciários que trabalham na unidade, além de toda a população do município e da região que
pretende ver o estabelecimento penal funcionando adequadamente.

Sobre o interesse difuso, assim leciona o Hugo Nigro Mazzilli, na obra A Defesa dos
Interesses Difusos em Juízo – 25ª ed.:
“Advirta-se, porém, que, embora do CDC se refira a ser uma situação fática
o elo comum entre os lesados que compartilhem o mesmo interesse difuso,
é evidente que essa relação fática também se subordina a uma relação
jurídica (como, de resto, ocorre com quaisquer relações fáticas e jurídicas);
entretanto, no caso dos interesses difusos, a lesão ao grupo não decorrerá
diretamente da relação jurídica em si, mas sim da situação fática resultante
(...)”

A situação fática que o doutrinador se refere é, no presente caso, a completa falta de
estrutura que o Presídio Regional de Joaçaba se encontra para encarcerar e ressocializar os presos e
para fornecer ambiente saudável de trabalho aos agentes penitenciários, refletindo o anseio da
população pelo funcionamento adequado do estabelecimento.

Portanto trata-se de interesse difuso, tendo em vista que a superlotação do Presídio
Regional de Joaçaba é uma situação de fato que envolve uma coletividade indeterminada de pessoas
que pretendem ver resolvido esse problema.

IV – DO MÉRITO
IV.I – DA EXTENSÃO TERRITORIAL DO PRESÍDIO REGIONAL DE JOAÇABA
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Inicialmente, registre-se que, considerando a Lei Estadual n. 12.116/2002 e a Portaria
nº 0862/2016 GAB/SJC de 18 de outubro de 20165, o Presídio Regional de Joaçaba contempla a
Região 06 (Oeste Catarinense). Logo, nos termos da decisão de fl. 210 proferida pelo Juiz
Corregedor do estabelecimento prisional (autos nº 0900115-17.2015.8.24.0037), o Presídio Regional
de Joaçaba deverá atender as demandas oriundas desta região.

IV.I.II - DO DESVIO DE FINALIDADE DO PRESÍDIO REGIONAL DE JOAÇABA

O Presídio Regional de Joaçaba está em flagrante desvio de finalidade, tendo em vista
que sua estrutura legal admite somente o recebimento de presos provisórios que tiveram suas
liberdades de locomoção cerceadas em razão de prisões processuais – prisão temporária e prisão
preventiva.

Ocorre que, atualmente, o Presídio Regional de Joaçaba recebe e abriga, também,
presos definitivos do regime fechado e semiaberto em uma mesma estrutura prisional, demonstrando
o completo desvio de finalidade do ergástulo público.

Os Ofícios nº 55-2018 Núcleo Regional de Joaçaba e nº699/2018 DEAP (docs.
anexos), apresentam uma série de perguntas e respostas a questionamentos relacionados ao
estabelecimento prisional, vejamos:

e) O Presidio Regional de Joaçaba é destinado para presos
definitivos?

A orientação da LEP é no sentido de que os Presídios são destinados
para o recebimento de presos provisórios e ou preventivos. Entretanto, o
Presidio Regional de Joaçaba atualmente recebe presos para o
cumprimento de pena (...).
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f)

Caso resposta do item “e” seja negativa, para onde deve ser

encaminhado os presos definitivos? Qual o procedimento a ser adotado?

Os presos definitivos deveriam ser encaminhados para cumprimento de
pena em Penitenciária que atende a região. Atualmente o procedimento
adotado é baseado na solicitação de vagas à Penitenciária de Chapeco a
qual, após análise do prontuário do apenado concede ou não a vaga
pretendida.

Como pode ser observado, o Presídio Regional de Joaçaba, apesar de normativamente
estar preparado para receber somente presos processuais, tem recebido (e em maior número, destacase) presos condenados definitivamente.

Essa prática do Presídio Regional de Joaçaba está em completo desacordo com as
determinações da Lei de Execuções Penais – LEP, que prevê que os presos em regime fechado sejam
recolhidos em penitenciárias e os presos em regime semiaberto sejam alocados em colónias agrícolas
e industriais.

É oportuno ressaltar que o princípio da legalidade no âmbito da Administração Pública
(art. 37, caput, da CF/88) afirma que essa Administração Pública somente pode fazer aquilo que a lei
expressamente permite.

Fica então a pergunta: Quando a Lei de Execuções Penais permitiu expressamente
acomodar presos definitivamente condenados em Presídios, juntamente com presos
processuais?

A resposta a própria Lei de Execuções Penais fornece: NUNCA, já que presídio não é
penitenciária e nem colônia agrícola ou industrial.
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E mais, como consequência dessa prática ilegal do Presídio Regional de Joaçaba em
receber presos condenados definitivamente, tem-se a superlotação carcerária (a unidade acomoda
praticamente o triplo de sua capacidade) a ofensa à individualização das penas (para os presos
condenados) e a separação de presos condenados e provisórios (para os presos provisórios).

Como se observa, o Presídio Regional de Joaçaba ao abrigar presos condenados
definitivamente ocasiona uma ofensa em série da Constituição Federal de 1988 e do ordenamento
jurídico-prisional brasileiro.

Não pode o Poder Público, alegando indevidamente o interesse público, alocar
presos em situações completamente distintas em um mesmo estabelecimento prisional.
A lei – expressão da vontade do povo brasileiro – é o que determina qual o
interesse público a que os Poderes Constitucionais têm a obrigação de concretizar.

E a vontade da sociedade, nesse particular, está clara e expressamente prevista na Lei
nº 7.210/84, que determinou que o interesse público é que o Poder Público acomode presos
processuais em presídios e presos definitivos em penitenciárias (se em regime fechado) ou colônias
agrícolas e industriais (se em regime semiaberto):

Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime
fechado.

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento
da pena em regime semi-aberto.

Não pode o Poder Público fazer o que quer e quando quer, sob pena de ferir o interesse
público da sociedade (manifestado em lei) para atender o interesse particular do Estado, sendo que
alocar no Presídio Regional de Joaçaba presos provisórios juntamente com presos definitivos é forma
indesejada de arremedo estatal frente sua deficiência em fornecer um sistema prisional adequado.
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Por fim, e como forma de tornar límpido o desvio de finalidade do Presídio Regional
de Joaçaba, veja-se os referidos ofícios, relativamente ao número de presos processuais e o de presos
condenados:

a) Qual o total de vagas que possui o Presídio Regional de Joaçaba.?
O Presídio Regional de Joaçaba tem capacidade para 130 homens e 09
mulheres.

b) Qual o número de vagas que existe em cada regime de cumprimento
de pena.
Atualmente o regime fechado/provisório comporta 63 homens e 09
mulheres; o regime semiaberto comporta 67 homens e 00 mulheres.

c) Qual é a atual lotação do Presídio Regional de Joaçaba dividia por
regime de cumprimento de pena?
A atual lotação do Presídio Regional de Joaçaba é de 279 reclusos, sendo
que:
90 homens e 6 mulheres preso(a)s provisoriamente;
73 homens e 7 mulheres em regime fechado (definitivos)
35 homens e 7 mulheres em regime semiaberto (definitivos)

d) Quantos presos definitivos e provisórios que estão atualmente no
Presídio Regional de Joaçaba?

Atualmente estão recolhidos em definitivo no Presídio de Joaçaba 73
homens e 7 mulheres em regime fechado e 35 homens e 7 mulheres em
regime semiaberto, totalizando 122 divididos.

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina – Núcleo Regional de Joaçaba
Rua Getúlio Vargas, n. 961 Ed. Magestic Tower, Sala 01, Centro, Joaçaba/SC, CEP 89600-000
Contato (49) 3527 9827

1ª Defensoria Pública de Joaçaba

Ou seja, o Presídio Regional de Joaçaba transformou-se em verdadeira
penitenciária – que comporta praticamente o TRIPLO de sua capacidade!

Assim, o presídio foi construído tendo como finalidade receber presos processuais,
abrigando atualmente mais presos com condenação definitiva em desvirtuamento da finalidade
originária do estabelecimento, caracterizando flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade os internos
do regime fechado e semiaberto permanecerem no Presidio Regional de Joaçaba.
IV.I.III – DA SUPERLOTAÇÃO DO PRESÍDIO REGIONAL DE JOAÇABA

Como dito alhures, o Presídio Regional de Joaçaba encontra-se, atualmente, recebendo
praticamente o TRIPLO de sua CAPACIDADE para abrigar presos em regime fechado, semiaberto
e presos processuais, transformando o estabelecimento em verdadeiro depósito de pessoas.

É o que se extrai dos Ofícios nº 55-2018 Núcleo Regional de Joaçaba e Ofício
nº699/2018 DEAP:

a) Qual o total de vagas que possui o Presídio Regional de Joaçaba.?
O Presídio Regional de Joaçaba tem capacidade para 130 homens e 09
mulheres.

c) Qual é a atual lotação do Presídio Regional de Joaçaba dividia por
regime de cumprimento de pena?
A atual lotação do Presídio Regional de Joaçaba é de 279 reclusos, sendo
que:
90 homens e 6 mulheres preso(a)s provisoriamente;
73 homens e 7 mulheres em regime fechado (definitivos)
35 homens e 7 mulheres em regime semiaberto (definitivos)
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g) O Presidio Regional de Joaçaba possui presos definitivos ou
provisórios em número superior a vagas que possui?
Atualmente o Presidio Regional de Joaçaba possui numero de presos
definitivos superior ao número de vagas.

Em linha contrária, atente-se ao art. 85 da Lei nº 7.210/84 o qual estabelece que:

Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter LOTAÇÃO COMPATÍVEL COM
SUA ESTRUTURA E FINALIDAE.

Portanto, inquestionável que o Presídio Regional de Joaçaba está recebendo presos
muito além de sua capacidade física, comprometendo a individualização da pena, a dignidade da
pessoa humana – obrigando presos a se apertarem nas celas– a segurança dos presos, dos agentes
penitenciários que trabalham no local, além de tornar o Presídio Regional um depósito de pessoas,
tendo em vista que sua estrutura não é adequada para sua atual população carcerária.

IV.I.IV – DA COMPLETA INSALUBRIDADE DO PRESÍDIO REGIONAL DE JOAÇABA

a) Da ofensa ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana:

A situação caótica em que se apresenta o Presídio Regional de Joaçaba, com
comprovada superlotação abrigando o triplo de sua capacidade, reflete diretamente no ambiente de
completa insalubridade em que os presos são recolhidos e os agentes penitenciários são obrigados a
trabalhar.

O que se pode perceber no PAC nº 08.2015.00346642-7 (inclusive por algumas
fotografias que o acompanham fls. 161, 162) é que o Presídio Regional de Joaçaba apresenta uma
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estrutura completamente ultrapassada, tornando-o insalubre em todas as suas áreas de modo a apontar
a evidente superlotação.

O ambiente a que os presos e os agentes penitenciários são submetidos volta aos
tempos de depósitos de pessoas, sendo que o Poder Público mostra-se despreocupado em fornecer
condições humanas mínimas de encarceramento.

A Constituição Federal de 1988, exprimindo a vontade do Poder Constituinte
Originário – poder supremo conferido ao povo, assim manifestou a forma adequada de tratamento do
preso:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

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:

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;

XLVII - não haverá penas:
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e) cruéis;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, afirma que é pena cruel, vedada constitucionalmente, manter preso em cárcere
superlotado e insalubre:
“Pena cruel não é somente açoitar um condenado em praça pública, mas também
mantê-lo em cárcere insalubre e superlotados, Logo, o despertar da magistratura
para essa realidade é essencial”.

Já a Lei de Execução Penal – LEP, trata das condições que os estabelecimentos
penais devem fornecer aos internos, destacando-se:

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no
fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral
dos condenados e dos presos provisórios.

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

I - alimentação suficiente e vestuário;

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
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Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório,
aparelho sanitário e lavatório.
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular:

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação
e condicionamento térmico adequado à existência humana;

Além da Carta Magna de 1988 e da Lei de Execuções Penais apresentarem
preocupações com a maneira e forma como os presos devem ser recolhidos e tratados nos ergástulos
públicos, também tratados internacionais disciplinam a matéria.

Veja-se o Pacto de São José da Costa Rica sobre o tema:
Artigo 4º - Direito à vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser
protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode
ser privado da vida arbitrariamente.

Artigo 5º - Direito à integridade pessoal

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e
moral.

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis,
desumanos ou degradantes. TODA PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE
DEVE SER TRATADA COM O RESPEITO DEVIDO À DIGNIDADE
INERENTE AO SER HUMANO.
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4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em
circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à
sua condição de pessoas não condenadas.

Considerada a normatização sobre o presente tema, ou seja, o que lei pretende dos
presídios e como efetivamente e concretamente o Presídio Regional de Joaçaba se encontra, não resta
dúvidas de que o referido Presídio desatende simplesmente TODOS OS DISPOSITIVOS
LEGAIS, sendo a interdição definitiva a solução mais humana.
Renato Marcão, em sua obra Curso de Execução Penal – 11ªed., assim leciona:
“A execução penal, no Estado Democrático de Direito, deve observar estritamente
os limites da lei e do necessário ao cumprimento da pena e da medida de segurança.
TUDO O QUE EXCEDE AOS LIMITES CONTRARIA DIREITOS.”

O professor Ingo Wolfgang Sarlet, em sua obra A Eficácia dos Direitos Fundamentais
– 10ª ed., leciona que o Poder Executivo está vinculado à tutela dos direitos fundamentais, assim
como determina o art. 5º, §1º, da Constituição Federal de 1988:
“(...) Também no caso do Poder Executivo e dos órgãos administrativos em geral,
a norma contida no art. 5º, § 1º, da Constituição pode ser considerada um reforço
da eficácia vinculante inerente aos preceitos constitucionais em geral, mesmo que
o citado dispositivo não tenha contemplado expressamente uma vinculação dos
poderes públicos aos direitos fundamentais.

(...)

No que diz com a relação entre os órgãos da administração e os direitos
fundamentais, no qual vigora o princípio da constitucionalidade imediata da
administração, a vinculação aos direitos fundamentais significa que os órgãos
administrativos devem executar apenas as leis que àqueles sejam conformes, bem
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como executar estas leis de forma constitucional, isto é, aplicando-as e
interpretando-as em conformidade com os direitos fundamentais. A nãoobservância destes postulados poderá, por outro lado, levar à invalidação judicial
dos atos administrativos contrários aos direitos fundamentais (...)”

Como é sabido, a dignidade da pessoa humana é o vetor que norteia todo o Texto
Constitucional, em que as pessoas devem ser tratadas com dignidade e respeito pelo simples fato de
serem pessoas, sujeitos de direito.

Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, no livro Curso de Direito
Constitucional – 6ª ed., assim ensinam sobre o direito à vida e à dignidade da pessoa humana:
“O direito à vida é por vezes referido sob um modo qualificado, num sentido
amplo, a abranger não apenas a preservação da existência física, mas
designando, além disso, um direito a uma vida digna.

(...)
A vida humana – como valor central do ordenamento jurídico e pressuposto
existencial dos demais direitos fundamentais, além de base material do
próprio conceito de dignidade humana – IMPÕE MEDIDAS RADICAIS
PARA A SUA PROTEÇÃO (...)”

O preso provisório ou definitivo também é sujeito de direitos e deve o Poder Público
garantir todas as medidas necessárias para o adequado cumprimento de sua reprimenda, sob pena de
excesso ou desvio de execução:

Art. 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato
for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou
regulamentares.
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Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – 5ª
ed, sobre a dignidade da pessoa humana na prisão:
“Prisão e dignidade da pessoa humana: Não importa o crime e sua
gravidade, como também não importa a pessoa do delinquente. Acima de
tudo, o Estado deve dar o exemplo, por se constituir em ente abstrato e
perfeito (...) Por isso, busca-se que a lei privilegie o respeito aos direitos e
garantias fundamentais do preso, constituindo parâmetro para a reverência
à dignidade da pessoa humana (...) O que se observa, na prática, é a pena
de prisão ser cumprida ao arrepio do disposto no art. 88 desta Lei, sem que
o Judiciário tome medidas drásticas para impedir tal situação, interditando,
por exemplo, o local. Acostumado a contar com a compreensão judicial, o
Executivo deixa de cumprir suas obrigações e as celas não adquirem a
forma prevista em Lei.”
Renato Marcão, no livro Curso de Execução Penal – 11ª ed., comenta, sobre o princípio
da humanização da pena:
“Em particular, deve-se observar o princípio da humanização da pena, pelo
qual deve-se entender que o condenado é sujeito de direitos e deveres (...)”.

Por fim se questiona: Está cumprindo a dignidade da pessoa humana alocar presos
internos e definitivos em um estabelecimento prisional com superlotação equivalente ao triplo de sua
capacidade. Não se pode imaginar que o ordenamento jurídico-prisional brasileiro admite as
condições de encarceramento a que os internos do Presídio Regional de Joaçaba estão submetidos,
sendo esse estabelecimento penal a materialização da ofensa à dignidade da pessoa humana.
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Por tais razões que merece o Presídio Regional de Joaçaba ser interditado por este
juízo, porquanto as medidas anteriormente adotadas no PAC nº 08.2015.00346642-7 não surtiram
efeitos práticos desejados.

V - DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

A Lei nº 7.347/85 possibilita ao magistrado conceder o mandado liminar, até mesmo
sem justificação prévia da Procuradoria do Estado, para antecipar os efeitos da tutela pretendida,
como forma de cessar a lesão ao direito reclamado:

O doutrinado Hugo Nigro Mazzilli, no livro A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo
– 25ª ed., afirma a possibilidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida:
“Sem dúvida é possível a tutela antecipada em ação civil pública ou
coletiva, como previsto no art. 4º da LACP, posto aí se faça equivocada
menção à ação cautelar. Não bastasse a regra genérica do art. 273 do CPC,
ainda temos que o § 3º do art. 84 do CDC permite que o juiz conceda a tutela
liminarmente ou após justificação prévia; ora, esta regra não vale apenas
para as ações coletivas do CDC mas estende-se a todo o sistema das ações
civis públicas, por força do art. 21 da LACP.

(...)

A antecipação da tutela tem o caráter de liminar satisfativa, podendo ser
concedida inaudita altera parte (...)

Admite-se a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda, observada as
peculiaridades da execução contra ela.”
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Como pode ser observado do mencionado doutrinador, além da Lei nº 7.347/85
apresentar dispositivo legal próprio para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, também o
Código de Defesa do Consumidor e outras normas de direito coletivo possibilitam essa antecipação.

É importante lembrar que a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do
Consumidor, a Lei da Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo, a Lei de Improbidade
Administrativa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros diplomas legais, formam o
microssistema das ações coletivas.

Vejam-se os dispositivos da Lei da Ação Civil Pública que permitem a antecipação
dos efeitos da tutela:
Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei,
objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao consumidor, à
ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico

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

Já o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou
determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente
ao do adimplemento.
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§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela
liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

Por fim, a norma genérica do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. 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.

Quanto aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, dúvidas não
restam, porquanto, os documentos anexados demonstram que há efetivamente superlotação carcerária
equivalente ao triplo de sua capacidade e que o Presídio apresenta insalubridade impróprio para o
recolhimento de pessoas, o que por consequência, viola frontalmente a dignidade da pessoa humana,
frustra os princípios da individualização da pena e da ressocialização da pena, ofende em sério os
mandamentos legais da Lei de Execução Penal, além de não oferecer estrutura adequada para o
trabalho dos agentes penitenciários.

Já a o perigo de dano está no fato de que 279 (duzentos e setenta e nove) presos estão
reclusos em um estabelecimento que comporta 130 (cento e trinta) homens e 09 (nove) mulheres,
sendo que, a demora na solução da lide expõe cotidianamente os internos a situações cruéis e
desumanas, inclusive podendo estimular rebeliões no estabelecimento.

Assim, necessária a antecipação dos efeitos da tutela para a INTERDIÇÃO DO
PRESÍDIO REGIONAL DE JOAÇABA/SC até a limitação do número de presos provisórios ao
patamar numérico condizente com a capacidade do estabelecimento prisional (130 vagas), proibindose o ingresso de novos presos, a qualquer título, com a transferência dos presos provisórios excedentes
e a transferência imediata para penitenciária de todos os presos definitivos ( 122 presos definitivos)
mantendo-se somente os presos PROVISÓRIOS;
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Requer-se, ainda, a condenação em MULTA DIÁRIA, em favor do Conselho da
Comunidade ligado ao presídio Regional de Joaçaba ou outra instituição beneficente do
Município de Joaçaba, por dia de descumprimento da ordem judicial, em valor que este Douto
Juiz Singular entender suficiente para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VI – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina requer:
A) que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, inaudita
altera parte, para INTERDITAR o Presídio Regional de Joaçaba a fim de:
A.1) proibir o ingresso de novos presos, a qualquer título;
A.2) transferir imediatamente todos os 122 presos definitivos para
penitenciárias;
A.3) transferir os presos provisórios até a adequação aos números condizentes
com a capacidade do estabelecimento prisional, a saber: (130 homens e 09
mulheres);
B) A construção de uma nova ala masculina com capacidade para 100 presos
provisórios para adequar, comportar e cumprir a estrutura e divisão geográfica da
6º Região, criada pela portaria 0862/2016 GAB/SJC.

C) A fixação de MULTA DIÁRIA em favor do Conselho da Comunidade ligado ao
presídio Regional de Joaçaba ou outra instituição beneficente do Município de
Joaçaba, por dia de descumprimento da ordem judicial, em valor que este Douto
Juiz Singular entender suficiente para o adequado cumprimento da decisão judicial
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D) A citação do Réu, por seu representante judicial em endereço acima indicado, para,
querendo, contestar o pedido no prazo legal;
E) A intimação do nobre Representante do Ministério Público;
F) Ao final, que seja a presente Ação Civil Pública julgada PROCEDENTE para que
F.1) seja promovida a INTERDIÇÃO do Presídio Regional de Joaçaba, até
a sua adequação aos limites corretos de lotação, a saber; somente PRESOS
PROVISÓRIOS em um total de 130 homens e 09 mulheres
F.2) seja determinada a construção de uma nova ala masculina com
capacidade para 100 presos provisórios para adequar, comportar e cumprir a
estrutura e divisão geográfica da 6º Região, criada pela portaria 0862/2016
GAB/SJC em cumprimento da Lei 12.116/2002.

G) Que seja o Réu condenado ao pagamento dos honorários advocatícios a serem
arbitrados por este emérito Juízo em favor do Fundo da Defensoria Pública do
Estado de Santa Catarina, conforme o art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº
80/94, e art. 4º, inc. XIX, da Lei Complementar Estadual nº 575/12;
H) a produção de todos os meios de prova em Direito admitido.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para efeitos de distribuição.

Joaçaba/SC, 10 de dezembro de 2018.

ALESSANDRO CANTELLI
Defensor Público do Estado de Santa Catarina

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina – Núcleo Regional de Joaçaba
Rua Getúlio Vargas, n. 961 Ed. Magestic Tower, Sala 01, Centro, Joaçaba/SC, CEP 89600-000
Contato (49) 3527 9827

