PORTARIA Nº 231/GABS/SAP, DE 26/03/2020.
“Disciplina o uso de correspondência eletrônica junto aos sistemas prisional e socioeducativo
do Estado de Santa Catarina.”
CONSIDERANDO a necessária adoção de medidas de prevenção, diante do aumento do
número de registros de infectados pelo coronavírus (COVID-19), no País;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a saúde das pessoas privadas de liberdade, dos
familiares e amigos, bem como dos servidores que laboram nas atividades de visitas nas
unidades prisionais em decorrência do cenário experimentado;
CONSIDERANDO a Portaria nº 191/GABS/SAP, de 17/03/2020, que determinou a suspensão de
todas as visitas nas unidades prisionais e socioeducativas e implementou outras medidas
necessárias a prevenção ao coronavírus (COVID-19), bem como a Portaria nº 197/GABS/SAP,
de 18/03/2020, que determinou a suspensão do recebimento de quaisquer tipos de cartas,
correspondências ou telegramas por reeducandos e adolescentes do sistema prisional e
socioeducativo catarinense;
CONSIDERANDO que quaisquer tipos de cartas, correspondências ou telegramas podem servir
como vetores de transmissão do coronavírus (COVID-19) e que o tempo de sobrevivência do
vírus no papel é mais elevado que em outras superfícies;
CONSIDERANDO que, embora o contato presencial ou por quaisquer tipos de cartas,
correspondências ou telegramas esteja temporariamente suspenso, há possibilidade de
disponibilização de meios digitais para que o custodiado comunique-se com seus familiares.
O Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e com fulcro no art. 14 do Decreto Estadual nº 509, de 17 de março de
2020 e processo SJC 23720/2020, resolve:
Art. 1º Fica autorizado aos familiares dos reeducandos do sistema prisional e os adolescentes
em conflito com a lei do sistema socioeducativo catarinense, o envio semanal de 01 (uma)
correspondência digital ao reeducando e/ou adolescente, devendo esta ser direcionada ao
endereço eletrônico da unidade onde cumpre sua reprimenda, observado o Anexo Único desta
portaria.
§1º Serão recebidos e encaminhados apenas os e-mails de familiares que já possuem
autorização de visita cadastral registrada no i-Pen, vinculado aos respectivos reeducandos
e/ou adolescentes em conflito com a lei.
§2º Fica restrito que o conteúdo dos e-mails seja composto exclusivamente por texto, visando
recebimento de todas as correspondências encaminhadas.

§3º As unidades prisionais ou socioeducativas que receberem as correspondências digitais
deverão imprimi-las e entregá-las ao reeducando ou aos adolescentes em conflito com a lei
correspondente.
§4º O reeducando ou adolescente em conflito com a lei pode manter em seu poder somente
uma correspondência impressa, devendo devolver aquela anteriormente recebida para, então,
receber a mais atual.
Art.2º. Caso o reeducando ou adolescente em conflito com a lei receba mais de uma
correspondência digital semanal, fi cará com a primeira recebida, descartando-se as demais.
§1º A unidade prisional ou socioeducativa deve manter controle das correspondências
recebidas, entregues e recolhidas dos reeducandos e dos adolescentes em conflito com a lei,
mediante arquivo de pastas, digital ou física.
§2º Após a impressão e/ou salvamento da correspondência recebida na respectiva pasta,
deverá ser excluída para fins de não sobrecarregar a capacidade de recebimento da caixa de
correio.
Art.3º Ficam criados os endereços eletrônicos do Anexo Único, exclusivos para o recebimento
de correspondências digitais advindas dos familiares dos reeducandos ou adolescentes em
conflito com a lei.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência limitado
ao disposto no Decreto nº 509, de 17 de março de 2020.
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