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Ofício nº 592/2021-GP                                       Florianópolis, 11 de maio de 2021. 

 

 

Ref.: Apoio do Estado de Santa Catarina para a formação de um grupo de 

trabalho interinstitucional para estudo e implementação de medidas 

imediatas de segurança nas escolas infantis, bem como medidas de apoio 

psicossocial, assistencial e jurídico às famílias de vítimas e às vítimas de 

violência nas escolas e creches da rede pública e privada. 

 

 

Senhor Governador, 

 

A OAB Seccional de Santa Catarina, através das Comissões do Direito da 

Vítima, da Criança e do Adolescente, da OAB Vai à Escola, de Direito Militar e 

de Segurança Pública, objetivando promover a necessária e urgente efetivação 

de medidas imediatas de segurança nas escolas e creches, bem como medidas 

de apoio psicossocial, assistencial e jurídico às famílias de vítimas e às vítimas 

de violência nas escolas, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar a 

proposição ora em referência, considerando a comoção nacional causada pela 

tragédia sem precedentes, ocorrida no Município de Saudades, na região Oeste 

de Santa Catarina, que resultou na morte de três crianças com menos de dois 

anos de idade e duas professoras, numa creche municipal daquela cidade. 

 

O crime foi praticado por um jovem de dezoito anos, residente na mesma cidade, 

que, não se conhece ainda a motivação, adentrou à unidade escolar, munido de 

uma arma branca conhecida como “catana”, uma espécie de espada com lâmina 

nos dois lados, e iniciou o seu ataque às crianças e professoras, causando cinco 

mortes e ferindo gravemente uma criança de 1 ano e 8 meses, o que poderia ter 

sido ainda pior, caso o criminoso não tivesse sido interceptado por pessoas que 

ouviram os gritos de desespero e entraram no local para tentar conter o 

agressor. No momento do ataque, vinte crianças estavam sob os cuidados de 

cinco professoras. 

 

 
 
À Sua Excelência o Senhor 
Dr. Carlos Moisés da Silva 
Governador do Estado de Santa Catarina 
Centro Administrativo do Governo 
Florianópolis - SC 
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A tragédia impactou amplamente em todos os cantos do país, sendo 

profundamente lamentada por todos os cidadãos brasileiros, mas foi 

extremamente traumática no pequeno Município de Saudades, onde até hoje, 

passados sete dias, as aulas não retornaram ao normal, assim como não voltará 

ao normal a vida de todas as pessoas daquela cidade e, principalmente, dos 

familiares das pequenas vítimas, crianças em sua primeira infância, que tiveram 

suas vidas ceifadas de um modo que jamais se poderá compreender. 

 

E neste sentido, em razão da extensão dos danos causados pela tragédia, 

danos psicológicos, morais, econômicos, enfim, de toda a ordem e que atingem 

a base mais profunda da sociedade, é que a Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional de Santa Catarina, vem buscar, através das suas Comissões 

Especializadas, perante esta elevada Autoridade Governamental, apoio para a 

formação de um grupo interinstitucional, que possa reunir seus conhecimentos 

específicos nas mais diversas áreas relacionadas com o objetivo ora pretendido, 

grupo este, a ser formado pela Polícia Civil de Santa Catarina, Polícia Militar de 

Santa Catarina, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina e 

Prefeituras Municipais, através dos seus Centros de Referência. 

 

O objetivo do grupo interinstitucional é estudar soluções que permitam, através 

de atuação em rede especializada, auxiliar de modo efetivo na segurança das 

escolas e creches infantis e infanto-juvenis, bem como promover auxílio 

assistencial, psicossocial e jurídico através de profissionais capacitados, 

devolvendo assim a estabilidade emocional e a sensação de segurança, 

necessários à vida em sociedade de uma forma digna e produtiva e, acima de 

tudo, segura. 

 

Ainda, releva destacar que, em dezembro de 2019, foi firmado, por iniciativa da 

OAB/SC, o Ato de Criação do Comitê de Apoio à Vítima, instituído pela 

Comissão do Direito da Vítima da OAB/SC e composto por representantes das 

instituições supracitadas – exceto as Prefeituras - que já vêm atuando em 

parceria interinstitucional em diversas frentes, sempre na proteção às vítimas, o 

que facilita sobremaneira o desenvolvimento dos trabalhos aqui propostos.   

 

Destarte, entendendo ser esta, uma forma de dar efetividade ao estudo de 

medidas de segurança nas escolas, creches e instituições de ensino infantil e 

infanto-juvenil, tanto na rede pública como privada, é que esta Seccional finaliza 

a presente proposição, esperando, com a urgência que o caso requer, a análise 
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e acolhimento por esta Egrégia Autoridade Governamental Catarinense, que 

mais uma vez estará contribuindo sobremaneira na construção de uma 

sociedade mais digna, mais justa de mais segura, preceito este que é também 

desta instituição. 

 

Neste sentido, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, do 

direito à segurança e sobretudo, do direito à VIDA, direitos estes protegidos 

pela Constituição Federal do Brasil, é que a presente proposição encontra amplo 

fundamento.   

 

Desde já, reitera os votos de elevada estima e consideração.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

   

RAFAEL DE ASSIS HORN         GIANE BRUSQUE BELLO       

  Presidente da OAB/SC                  Presidente da Comissão de   

                                                                                  Direito da Vítima da OAB/SC 

 


