
   PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA            
                             VARA REGIONAL DA EXECUÇÃO PENAL DE SÃO JOSÉ 
                                           

PORTARIA VEP/GAB n. 11 DE 23 DE JULHO DE 2020 
 

Considerando a necessidade de adoção 
de medidas para evitar a disseminação da 
virologia causadora da COVID-19 dentro das 
casas penais (Complexo Penitenciário do 
Estado – COPE e Colônia Agrícola de Palhoça), 
e de modo a garantir o gozo as saídas 
temporárias dos reclusos.  

 
A Doutora Karina Maliska Peiter, Juíza Especial, em exercício na 

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

Art. 1º - Os apenados com saídas temporárias concedidas, a 
serem usufruídas a partir da data desta Portaria, deverão gozar 2 (duas) benesses, em 
conjunto, e a terceira, posteriormente;  

 
Parágrafo único: Caso o aprisionado se recuse a usufruir do 

benefício nos termos do art. 1º, deverá firmar declaração ou memorando declinando 
expressamente a recusa ao gozo na forma cumulada, ciente, desde já, que as novas datas 
para as saídas temporárias serão agendadas, tão-somente, quando da revogação do estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia do “coronavírus”. Essa deliberação só é vál ida 
aos ressocializandos que irão gozar da saída temporária a contar da presente data;  

 
Art. 2º - A unidade prisional deverá comunicar nos autos eventual 

aceitação do apenado ao gozo da benesse de forma cumulada, a fim de possibilitar a análise 
de novos pedidos; 

 
Art. 3º - O período em que o(a) apenado(a) permanecer 

afastado(a) em razão de eventual atestado médico, apresentado para fins de prorrogação do 
benefício, não será computado como pena cumprida; 

 
Art. 4º - 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, 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 os Diretores da 
Penitenciária de São Pedro de Alcântara e da Colônia Penal Agrícola de Palhoça. 

 
A presente portaria entra em vigor a partir desta data. 
 

São José (SC), 23 de julho de 2020. 
 
 

Karina Maliska Peiter 
Juiz de Direito 
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