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PORTARIA VEP/GAB n. 008 DE 18 DE MAIO DE 2020 

 
O Doutor João Baptista Vieira Sell, Juiz de Direito Titular da 

Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de São José, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Público 
(Secretária de Administração Prisional – SAP, Departamento de Administração 
Prisional – DEAP e Judiciário) adotar medidas a evitar a propagação da virologia 
(coronavírus) nas dependências da Colônia Penal Agrícola, dentre as quais a 
prorrogação e cumulação do benefício da saída temporária; 

CONSIDERANDO o aumento da criminalidade na região da 
grande Florianópolis com o envolvimento de reeducandos em gozo da referida 
benesse, além de inúmeras denúncias noticiando o descumprimento das 
condicionantes impostas ao gozo do benefício por parte de alguns ressocializandos;  

CONSIDERANDO a estruturação da casa penal visando 
atender aos protocolos sanitários exigidos no âmbito estadual, de modo a preservar a 
integridade física dos que estão segregados e daqueles que retornarão (que serão 
submetidos a quarentena e monitoramento – como medida de precaução), assim 
como de todo corpo funcional do ergástulo, permitindo o reingresso gradativo dos 
sentenciados usufruindo da saída temporária;  

CONSIDERANDO que a execução penal tem por objetivo 
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal (imposição do dever 
punitivo estatal) e proporcionar condições para a harmônica integração social do 
condenado e do internado (LEP, art. 1º), o reingresso gradativo dos apenados ao 
regular cumprimento de suas condenações é medida imprescindível ao 
restabelecimento da ordem;  

DETERMINA:  

Art. 1º - O reingresso gradativo do quantitativo de 48 
(quarenta e oito) apenados – os quais selecionados pelo juízo (nos termos do art. 2º 
desta portaria), a cada 15 (quinze) dias (podendo haver modificação caso alguma data 
venha ser feriado ou final de semana), com a data de início em 21/05/2020, 
subdivididos em 3 (três) grupos com horários de apresentação para às 09:00 horas, 
13:00 horas e 15:00 horas, devendo adentrarem no ergástulo público após a devida 
avaliação do setor de saúde da unidade, contando com a participação de profissionais 
da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do Município de Palhoça que se farão 
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presentes na triagem; 

Parágrafo único: A recusa do apenado a avaliação médica/ 
triagem, assim como eventual não comparecimento, será tido como falta disciplinar, 
podendo ensejar a regressão cautelar do regime; 

Art. 2º - Os apenados serão chamados ao reingresso no 
estabelecimento prisional pelo juízo, cujo critério será o cronológico, ou seja, aqueles 
que estão há mais tempo em gozo da saída temporária estendida serão os primeiros 
ao reingresso; 

 Art. 3º - A cientificação dos apenados ao reingresso dar-se-
á por despacho em seus respectivos processos de execução penal (PEC), e havendo 
defensor constituído a intimação ao reingresso será realizada na pessoa de seu 
representante legal; ainda, a casa penal receberá a listagem dos apenados 
selecionados e entrará em contato com o ressocializando, por meio de comunicação 
cadastrado no prontuário penal do recluso, este que possui o dever, quando da saída 
temporária, fornecer telefone ou e-mail que possa ser facilmente encontrado;  

Art. 4º - As portarias anteriores mantêm-se em vigência, 
mas tão-somente naquilo que a presente deliberação não modificar, ou seja a 
cumulação/ano das saídas temporárias, o dever ao cumprimento do lapso temporal 
estendido a ser cumprido ao término da pena. 

Parágrafo único: As saídas temporárias concedidas ficam 
prorrogadas por tempo indeterminado até que ocorra a ordem de retorno do apenado 
por este juízo. 

Art. 5º - Essas providências visam assegurar a integridade 
física de toda massa carcerária, sendo uma medida de combate na tentativa de 
impedir que a pandemia causada pelo coronavírus se dissemine dentro dos 
estabelecimentos prisionais, ao tempo que resguarda os preceitos basilares da 
persecução executória penal; 

Art. 6º - Comunique-se a Procuradoria Geral do Estado, 
Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa – SAP, a Subseção 
da Ordem dos Advogados de São José/SC, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização 
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (GMF), a Corregedoria-Geral da 
Justiça do Estado de Santa Catarina, a AACRIMESC (Associação dos Advogados 
Criminalista do Estado de Santa Catarina, o Promotor Titular da 14ª Promotoria de 
Justiça de São José/SC, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina –Núcleo 
Regional de São José e o Gestor da Colônia Penal Agrícola de Palhoça. 

A presente portaria entra em vigor a partir desta data. 
 
São José (SC), 19 de maio de 2020. 

 

João Baptista Vieira Sell 

Juiz de Direito 

"DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
Lei n. 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, a” 


