
 

 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 
Gabinete da Presidência 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis – SC 
Telefones: (48) 3239-3580 – (48) 3239-3559 

 

Ofício nº 1639/2020-GP                    Florianópolis, 29 de dezembro de 2020. 

 

 

Ref.: Agilidade na implantação do Parlatório Virtual - Cumprimento de 

decisão proferida na ACP n. 5028020-94.2020.4.04.7200/SC  

 

 

Senhor Secretário, 

 

Após reiterados pedidos administrativos para a instalação de Parlatório Virtual no 

sistema prisional catarinense, os quais não lograram êxito, esta Seccional 

promoveu Ação Civil Pública perante a Justiça Federal com o mesmo objetivo, 

cuja decisão judicial determina “que o Estado de Santa Catarina implemente e 

discipline, no prazo de 30 (trinta) dias, sistema equivalente ao chamado 

‘Parlatório Virtual’, a fim de que os advogados possam conversar com os seus 

clientes reclusos por meio de videoconferência.” 

 

Os argumentos levados ao Poder Judiciário na ACP se reforçam com as 

recentíssimas decisões em período de Plantão proferidas pelo TJSC no HC 

5047095-97.2020.8.24.0000, impetrado pelos advogados Mônia Kitiane Tonial e 

Celestino Carmelito Torelli Viêra, que foram obrigados a lançar mão da medida 

para conseguir falar com seu constituinte, em prisão temporária na Penitenciária 

de Florianópolis, pois que o estabelecimento prisional impediu o contato virtual 

sob a seguinte resposta: “Dra. Realizamos sim a entrevista com os custodiados / 

advogados via aplicativo zoom, porém, essa autorização deve ser dada pela 

parte administrativa e estamos sem responsável devido ao feriado. Então a 

senhora deve retornar o contato na segunda-feira, e agendar através de outro 

número.” 

 

Ante à injustificável recusa, a violar as prerrogativas da advocacia, foi necessário 

movimentar o Judiciário para obter o cumprimento de direito fundamental 

inalienável: o de o cidadão preso ter acesso a uma defesa técnica.  

 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Leandro Antônio Soares Lima 

Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa 

Rua Fúlvio Aducci, 1214 - Loja 06 – Estreito 

88075-000- Florianópolis – SC 



 

 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Santa Catarina 
Gabinete da Presidência 

Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 4860 – Agronômica – 88025-255 – Florianópolis – SC 
Telefones: (48) 3239-3580 – (48) 3239-3559 

 

Os advogados da causa, Mônia Kitiane Tonial e Celestino Carmelito Torelli Viêra, 

conforme narrativa recebida pela OAB/SC e pela Subseção de Joaçaba por email 

no dia de ontem (28/12), que pedimos permissão para anexar ao presente ofício, 

demonstra, por demais, a necessidade de urgente implantação do Parlatório 

Virtual no Estado de Santa Catarina, a evitar que, justamente num período 

natalino, colegas, no pleno exercício da advocacia, em defesa da liberdade de 

seus constituintes, tivessem suas prerrogativas profissionais sonegadas por 

absoluta falta de estrutura do sistema prisional catarinense. 

 

Cientes do esforço de Vossa Excelência no sentido de atender os pleitos da 

advocacia catarinense, que buscam apenas garantir o pleno exercício da 

cidadania, e tendo em vista que a decisão proferida na ACP 5028020-

94.2020.4.04.7200/SC é de 18 de dezembro corrente e estabelece prazo de 30 

dias para implantação do Parlatório Virtual, reforçamos, através do presente, 

nosso pedido para que se adote – com urgência – as medidas necessárias para 

seu cumprimento, antecipando-o se possível,  evitando a ocorrência de novas 

ilegalidades como a aqui relatada. 

 

No aguardo da manifestação de V. Exa., subscrevemo-nos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

RAFAEL DE ASSIS HORN 

       Presidente da OAB/SC 

 

 

 

 ELISANGELA SCHAITEL 

            Presidente da OAB Joaçaba 

 

 

 

 





 

 

 
 

ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

DR. RAFAEL HORN 

 

 

Presidente, conforme contato telefônico  faço neste momento um relato dos 

últimos acontecimentos vinculados ao cerceamento de defesa destes que ao final 

subscrevem, bem como as situações de descasos que vem ocorrendo no processo 

que atuamos. 

Inicialmente nosso cliente após uma briga de bar, teve sua prisão temporária 

decretada. 

Infelizmente e isso já comunicado inclusive a nossa presidente da Comissão 

de direitos humanos e prisionais Dra. Janaína, a família procurou um advogado da 

cidade de Água Doce, e a informação absurda dada por este colega é que o 

judiciário bem, como a delegacia estaria em recesso, portanto, impossível a 

decretação da prisão dos mesmos! Não adentrando nesse caso apenas relatando o 

absurdo de alguns colegas. 

Enfim, a família me procurou no dia 22/12, momento em que os alertamos 

do que poderia ocorrer. Ocorre que, os agora Réus, haviam recebido ameaças de 

terceiros (amigos das supostas vitimas), tendo então se deslocado para casa de 

alguns parentes em Florianópolis para dar um tempo de todo tumulto ocorrido na 

região, sem sequer imaginar a decretação da prisão. 

Dia 23 os mesmos foram surpreendidos na Casa do tio de um dos 

envolvidos com o tático, e foram levados para a delegacia e ´posteriormente 

encaminhados ao presídio, apenas um teve o direito de contatar a família os outros 

não deram esse direito, ou seja a família do meu cliente soubera por terceiro que 

este havia sido preso! 



 

 

 
 

A família contratou esses Causídicos no dia 24/12 os quais desde então vem 

lutando para ter seus direitos e do seu cliente respeitados. 

Em relação ainda ao Juízo de 1° instância (Joaçaba), peticionamos para 

termos acesso aos autos, pois estava em sigilo 2 (dois). 

Após isso, começou nossa luta para descobrir para qual presídio havia sido 

encaminhado o Réu, tendo em vista que essa informação conforme documentação 

que enviamos em anexo, simplesmente não constava. 

Ligando para todos os lugares após umas 3 horas conseguiu-se a 

informação que este estava na Penitenciária! 

Absurdamente a LEI prevê audiência de custódia em 24 horas, os réus 

foram presos dia 23 e  até dia 26 , ninguém havia se manifestado sobre audiência de 

custódia,  ferindo todos os princípios bem como a resolução do CNJ n° 213/2015. 

Esses defensores apresentaram uma petição requerendo  URGÊNCIA na 

audiência de Custódia VIA VIDEO CONFERÊNCIA C/C DIREITO DE ACESSO 

CONTATO VIA ZOMM AO SEU PATROCINADO, o que mais uma vez foi 

surpreendida pela Juíza de plantão com o seguinte despacho. 

DESPACHO/DECISÃO 

Por força da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), que trata da “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção 

pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional 

e do sistema socioeducativo”, os Tribunais e Magistrados foram orientados a, 

excepcionalmente, não realizarem audiências de custódia com a apresentação presencial 

de custodiados em Juízo, realizando-se o controle de (i)legalidade das prisões por meio 

de decisão escrita e fundamentada, (art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ). A 

legalidade da prisão dos acusados decorre da decisão do ev. 8. 

Assim, seguindo a referida Recomendação, deixo de realizar a 

audiência de custódia presencial.  



 

 

 
 

No que concerne ao pedido de realização de "Direito de acesso 

contato Via zoom aos seus patrocinados", deverá ser efetivado 

diretamente junto ao estabelecimento prisional e, em caso de 

impossibilidade, os procuradores deverão comparecer 

pessoalmente ao presídio para contato com os acusados.  

Intimem-se. 

Oi???? REQUEREMOS PRESENCIALMENTE:??? ENTÃO, infelizmente a 

Magistrada sequer leu a petição que apresentamos e negou a audiência de custódia, 

PIOR, comparou nossa classe a absolutamente NADA!!! 

Ou seja, JUÍZES sim tem todo os direitos de não se infectarem com o 

COVID, mas nós se caso for impossibilitado pelo estabelecimento prisional em 

realizarmos chamada por qualquer aplicativo devemos nos dirigir pessoalmente??? 

Bah não sabia que somos imunes ao Covid! 

Indignados e inconformados com o tratamento a nos dispensados, 

ingressamos com HC com pedido liminar no mesmo dia 26/12, ou seja, mais de 10 

horas de trabalho, apenas para termos nosso direito garantido, direito esse sempre 

defendido e que a nós parecia estar muito longe da possibilidade,  dentre os pedidos 

a realização da audiência de custódia e o  acesso ao preso imediatamente, pois até 

então o cerceamento de defesa estava mais do que evidente! 

Em sua decisão a Nobre Desembargadora concedeu parcialmente o pleito, 

porém para nós defensores já foi uma grande vitória o respeito as nossas 

prerrogativas, transcrevo: 

Nesse contexto, é inconcebível que seja negado aos 

nobres causídicos o acesso ao Paciente, de forma em 

que se preserve a incolumidade física tanto dos 

advogados quanto do preso (por meios remotos, em 

razão da pandemia do covid19). 



 

 

 
 

Nesse passo, não se pode aceitar a situação narrada 

pelos Impetrantes no sentido de que, ao entrarem em 

contato com o estabelecimento prisional objetivando 

contactarem o Paciente por meio do aplicativo zoom, 

receberam a seguinte resposta: 

“Dra. Realizamos sim a entrevista com os custodiados / 

advogados via aplicativo zoom, porém, essa autorização 

deve ser dada pela parte administrativa e estamos sem 

responsável devido ao feriado. Então a senhora deve 

retornar o contato na segunda–feira, e agendar através 

de outro número” 

  

A situação narrada, caso confirmada,  deve ser 

amplamente rechaçada, sendo inconcebível, em um 

estado democrático de direito, que o amplo acesso de 

um cidadão preso a uma defesa técnica esteja 

subordinado à agenda de feriados de qualquer 

funcionário público ou autoridade, seja ela integrante 

de qualquer um dos  três poderes. 

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar 

almejada tão apenas para: a) determinar à autoridade 

coatora que realize a audiência de custódia, por 

videoconferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

e b) determinar à autoridade prisional que garanta, de 

forma imediata, o contato remoto de Paulo Matheus 

Costa da Rosa com os seus advogados Mônia Kitiane 

Tonial (OAB/SC n. 38.589) e Celestino Carmelito 

Tortelli Viêra (OAB/SC n. 59.941) por meio do 

aplicativo zoom ou outro semelhante. Mantém-se, por 

outro lado, a prisão temporária. 



 

 

 
 

Enfim a situação tinha chego ao fim às 12:28 quando o 

plantão de Joaçaba informou a parcialidade da concessão do 

HC, teríamos acesso e poderíamos trabalhar !! TRISTE 

ILUSÃO, aí realmente começou mais um dilema! 

Sim o próprio plantonista da Comarca de Joaçaba/SC me 

informa o seguinte!! 

 



 

 

 
 

 

 Apesar de ser domingo e não gostarmos de incomodar, era em prol da 

advocacia e não um caso qualquer, UM PRESÍDIO QUE DESCUMPRE 

DETERMINAÇÃO DE UM TRIBUNAL, ou seja, o que nos resta a não ser lutar? 

E como sempre tive o total apoio da Dra. Janaína Barea ( presidente da 

Comissão de Direitos Humanos e Prisionais) e de nossa Presidente da Subseção 

Dra. Elisangela, que não mediram esforços para entrar em contato com todos para 

ver nossas prerrogativas atendidas. 

Entramos novamente várias vezes em contato com o presídio nesta 

oportunidade sem êxito, o plantonista entrou em contato com os mesmos também e 

eles respondiam: eles podem vir até o presídio!! Somos do Oeste – e a 



 

 

 
 

desembargadora decidiu acesso IMEDIATO POR QUALQUER APLICATIVO!! Estes 

também informaram nos próprios autos do HC! 

27/12/2020 
Re: Deferida em parte liminar no HC 50470959... - DCDP - Plantão Judicial TJSC 

Re: Deferida em parte liminar no HC 504709597202082... 
Boa tarde, acuso recebimento, 

Conforme contato telefônico, aguardamos os advogados 
para conversar em particular no parlatório nesta unidade 
prisional na data de hoje (27/12/2020). 
E após a visita dos advogados, te confirmarei a presença dos mesmos neste 
e-mail. 
Att. Cleocemir 
379.630-2 
Supervisor 
Penitenciária de Florianópolis 

 

Com tal recusa incessante de cumprimento de decisão por parte da 

penitenciária, peticionamos novamente, e informamos que os mesmos não queriam 

cumprir e que fossem intimadas as autoridades competentes. 

Mais uma vez em menos de meia hora fomos atendidos pelo 

Desembargador de plantão, o qual despachou: 

DESPACHO/DECISÃO 

O paciente teve deferido em parte o pedido liminar para: 

"[...] a) determinar à autoridade coatora que realize a 

audiência de custódia, por videoconferência, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas; e b) determinar à autoridade 

prisional que garanta, de forma imediata, o contato remoto 

de Paulo Matheus Costa da Rosa com os seus 

advogados Mônia Kitiane Tonial (OAB/SC n. 38.589) 

e Celestino Carmelito Tortelli Viêra (OAB/SC n. 59.941) 

por meio do aplicativo zoom ou outro semelhante. 

Mantém-se, por outro lado, a prisão temporária", 



 

 

 
 

No Evento 10 os impetrantes informam que a audiência de 

custódia já foi designada (28/12/2020, às 10h), porém não 

conseguem ter contato com o seu cliente/paciente, ao 

argumento de que não há profissional habilitado no 

momento para cumprir a determinação no estabelecimento 

prisional, o que será viável apenas a partir de amanhã às 

7h. 

A justificativa apresentada para o não cumprimento da 

medida é inaceitável, tendo em vista que a ordem 

concedida permitiu que o contato remoto seja realizado 

pelo sistema zoom ou "outro semelhante", a exemplo de 

videochamada por whattsapp a qual não demanda 

nenhum conhecimento técnico específico para ser 

realizada. 

Assim, defiro o pedido formulado para que haja  a 

intimação do Secretário de Segurança Pública do Estado de 

Santa Catarina, do SAP – Secretaria de Assuntos Prisionais 

e do Diretor do Estabelecimento Prisional, para que tomem 

as medidas necessárias para o cumprimento, ainda hoje 

(27/12), da determinação exarada. 

Cumpra-se com urgência. 

A partir dessa ultima decisão, novamente o plantão do Tribunal entrou 

em contato com a penitenciária e me retornou para que eu entrasse em contato 

no mesmo telefone que nós havíamos passado a este! Resumo?? Não 

atenderam mais !! 

Piada? Parece né? Mas é apenas mais uma afronta as nossas 

prerrogativas! 

 



 

 

 
 

 

 

Enfim, decididamente depois de horas e horas entre falar com nossa 

Presidente da Subseção Dra. Elisangela e Dra. Janaína, Plantão e mais plantão, o 

do Tribunal entra em contato e diz que conseguiu o contato do celular do 

responsável da noite, liguei este me pediu 10 minutos para realizar o contato, 

quando o fez me ligou do telefone fixo para que eu falasse com o meu cliente, ao 

lado havia dois agentes!!! 

Não bastando ainda juntaram a informação no Habeas Corpus por e-mail, 

ESQUECERAM APENAS DE COMENTAR QUE A LIGAÇÃO FOI DE 2 MINTS, ao 

menos confirmaram que foi pelo telefone, ou seja, descumprindo a determinação: 

 
 

 



 

 

 
 

Boa noite! 

Em cumprimento a decisão do Habeas Corpus Criminal nos autos nº 504795-

97.2020.8.24.000/SC do Tribunal de Justiça do Estado de Santa  Catarina, informamos foi 

realizado contato telefone por volta de 19h55minutos entre o paciente Paulo Matheus Costa da 

Rosa (atualmente recolhido na Penitenciária de Florianópolis) e a Advogada Dra. Mônia kitiane 

Tonial (OAB/SC nº 38589).O contato telefônico teve a duração aproximada de 10 (dez) minutos, 

sendo realizada da Penitenciária de Florianópolis com o telefone (49)99930-0310 da Dra. Mônia 

Kitiane, da cidade de Joaçaba/SC.Outrossim, foi informado a advogada via whatsapp,que a 

videoconferência nos autos nº 5005505-29.2020.8.24.0037 de Joaçaba/SC está agendada para o 

dia 28/12/2020 as 10horas.Desta forma foi cumprida por esta unidade prisional a ordem judicial 

deferida na liminar nos itens a e b dos autos do HC em epígrafe.Atenciosamente, 

Cleocemir Antunes da Silva 

Matrícula 379.630-2 

Supervisor de segurança 

Penitenciária de Florianópolis 

 

O resultado de toda essa luta, é que não consegui na data de ontem apesar 

de trabalhar incansavelmente por mais de 48 horas ver nosso cliente, ou seja 

fazerem cumprir uma determinação judicial, conseguimos ver ele hoje pela manhã 

meia hora antes da audiência de custódia!! 

Resumindo a advocacia não é profissão de covardes, ainda mais quando 

vêm os advogados de fora da capital, acho que pensam “ esses caipiras aqui 

incomodando”, quando se vive na prática o descaso com nossas prerrogativas, 

sinceramente dói !!! 

Hoje posso dizer que uma instituição Penitenciária teve mais poder que uma 

decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina!! Triste realidade. 

Só temos  a agradecer incondicionalmente a nossa PRESIDENTE Dra. 

Elisangela, a Presidente dos Direitos Humanos e Prisionais Dra. Janaína que não 



 

 

 
 

mediram esforços em nos apoiar e nos ajudar, bem como o servidor de plantão da 

Comarca de Joaçaba/SC nos dias 26/27 e do Tribunal de Justiça, somente gratidão! 

Manifestamos aqui também a gratidão do contato pessoal do Nosso 

Presidente Estadual Dr. Rafael, que muito faz e luta diariamente para que não 

passemos por tais constrangimentos, na luta incessante das prerrogativas da 

advocacia, com a conquista que será implantada no inicio deste ano dos parlatórios 

virtuais, conquista essa que para os advogados de outras comarcas deverá ser a 

solução de muitos contratempos e humilhações! 

Que estas não ocorram mais que principalmente a Penitenciária em questão 

tenha equipe e suporte para nos atender e garantir nossas prerrogativas! 

Atenciosamente 

 

Mônia Kitiane Tonial               Celestino Carmelito Tortelli Viêra  

OAB/SC 38.589                                    OAB/SC 59.491 

 


