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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA DA 

FAZENDA DA COMARCA DE CRICIÚMA-SC 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, através do 

Defensor Público que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem, 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, 

inciso II, da Lei 7.347/1985 c/c com art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar 80/1994 e 

art. 4º, VII, da Lei Complementar 575/2012, propor 

 

 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face do MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, pessoa jurídica de direito público, 

com sede na Rua Domenico Sônego, n.º 542, Paço Municipal Marcos 

Rovaris, Criciúma/SC, CEP 88804-050 e do ESTADO DE SANTA 

CATARINA, pessoa jurídica de direito público, sediado na Avenida Osmar 

Cunha, n.º 220, Centro, Edifício Bancário J. J. Cupertino Medeiros, 

Florianópolis/SC, CEP 88015-100, pelas razões de fato e de direito a seguir 

expostas:  

 

I – DOS FATOS 

 

A instituição firmatária ao longo dos anos que atua perante as 

administrações prisionais vislumbrou a dificuldade do atendimento médico e 

odontológico diante das constantes solicitações que aportaram ao referido órgão. 

Referida conclusão também foi corroborada através de inspeções, visitas regulares e 

diversos pedidos de prisões domiciliares realizados visando o tratamento médico 

extramuros. 

Não causa espécie esta dificuldade em razão da demanda galopante 

que a Defensoria Pública recebe na atribuição que exerce perante a 2ª Vara da 

Fazenda Pública e Vara da Infância. 
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 É dizer, se para os cidadãos que se encontram em pleno gozo da 

liberdade já se percebe uma assistência à saúde deficitária, o que se dirá para os 

internos de três unidades prisionais na Comarca de Criciúma, a saber, Presídio 

Regional, Penitenciária Sul e a novel Unidade Feminina recentemente inaugurada. 

Somados os números de presos, ultrapassa-se facilmente a cifra 1800 

detentos, podendo referido coeficiente aumentar em eventuais hipóteses de 

superlotação. 

Nesta toada, à medida que o contingente carcerário aumenta, o mesmo 

não ocorre com as necessidades atinentes à saúde dos internos, cujas queixas mais 

constantes dizem respeito à demora ou a inexistência de providências com escopo de 

satisfazer os pleitos dos internos nesta seara. Releva frisar, outrossim, que a própria 

condição do ambiente prisional agrava a proliferação de infecções e doenças 

infectocontagiosas diante da notória falta de aeração ínsita a tais ambientes. 

  Concretamente, após recorrentes situações relativas ao direito à saúde, 

a Defensoria Pública instaurou Procedimento de Tutela Coletiva (PTC 001/2018) com 

o fim de perquirir os meandros desta dificuldade logística, momento em que foi 

determinada a expedição de ofícios às unidades prisionais, bem como a Secretaria 

Municipal e Estadual de Saúde. 

  Em 06.03.2018, a unidade prisional Santa Augusta respondeu ao ofício 

n. 058/2018-DPE-SC/NR-Criciúma informando que: 

 Segunda e quarta das 14h às 16h o médico presta expediente no Santa 

Augusta; 

 

 Terça e quinta das 14h às 16h o médico presta expediente na Penitenciária 

masculina e feminina   

Em 12.03.2018 e 15.03.2018, a Penitenciária Feminina e Masculina, por 

sua vez, ratificaram as informações acima. 

  Já em 19.03.2018, a Secretaria Estadual de Saúde, por intermédio da 

Gerência de Coordenação da Atenção Básica, prestou os seguintes esclarecimentos: 
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Em síntese, o órgão estadual tributa à exiguidade de profissionais para 

atuar na área da saúde o fato de a municipalidade não ter dado continuidade ao 

processo de habilitação a fim de receber aportes financeiros, isto é, em que pese ter 

aderido através da Portaria n. 2518/20141, não houve continuidade no referido 

processo. 

                                                           

1 PORTARIA Nº 2.518, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014 

Aprova a adesão de Estados e Municípios à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I 
e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando a Portaria Interministerial nº 1/MS/MJ, de 2 de janeiro de 2014, que institui a 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Portaria nº 482/GM/MS, de 1º de abril de 2014, que institui normas para a 
operacionalização da PNAISP no âmbito do SUS; e 

Considerando a Portaria nº 305/SAS/MS, de 10 de abril de 2014, que estabelece normas para 
o cadastramento no SCNES das equipes e serviços que farão parte da Atenção Básica de 
Saúde Prisional e inclui na tabela de Tipos de Equipes do SCNES, os tipos de Equipes de 
Saúde no Sistema Prisional (ESP), resolve: 

Art. 1º Fica aprovada a adesão do Estado do Piauí (PI) e dos Municípios de Bacabal (MA), 
Olho D'água das Cunhãs (MA), Caxias do Sul (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Arroio dos Ratos 
(RS), Campos Novos (SC), Biguaçu (SC), Criciúma (SC), Araranguá (SC), Imbituba (SC), 
São Joaquim (SC), Rio do Sul (SC), Lages (SC) à Política Nacional de Atenção Integral à 
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 O Município, por seu turno, manteve-se inerte. 

  Adiante, pois, dando cumprimento ao item “c” do despacho exarado por 

este órgão, analisou-se a retrospectiva de atuação deste órgão almejando garantir o 

mínimo existencial (direito à saúde) dos reeducandos na Comarca de Criciúma, 

contabilizando-se – por amostragem- inúmeras diligências ao longo dos anos com o 

desiderato em tela. 

  Em destaque: 

 Inspeção realizada em 21.09.2015 pela equipe do Tribunal de Justiça e 

Defensoria Pública na Penitenciária Sul: 

 
A equipe responsavel pela inspeção ouviu, aleatoriamente, alguns 
apenados da na unidade, destacando-se as seguintes reclamações, 
requerimentos, sugestões e/ou elogios: a) precariedade no 
atendimento médico e odontológico; 
 

 Inspeção realizada em 21.09.2015 pela equipe do Tribunal de Justiça e 

Defensoria Pública no Presídio Santa Augusta: 

 

A equipe responsavel pela inspeção ouviu, aleatoriamente, 
alguns(mas) apenados (as) 
reclusos(as) na unidade, destacando-se a(os)s seguintes 
reclamações, requerimentos, sugestões 
e/ou elogios: a) precariedade no atendimento médico e odontológico 
e falta na disponibilização de remédios; 

 

 Inspeção realizada em 09.12.2016 na antiga ala feminina do Santa Augusta em 

que as reclusas externaram: 

                                                           
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 2º A transferência de recursos financeiros está condicionada à habilitação de Equipes de 
Saúde no Sistema Prisional (ESP) previamente cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), e ao cumprimento das demais exigências previstas 
nas Portarias nº 482/GM/MS, de 1º de abril de 2014, e nº 305/SAS/MS, de 10 de abril de 2014. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

1.1 ARTHUR CHIORO 
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A demora no atendimento médico ou seu fornecimento precário1 
também foi apontada pelas presas, flagrando-se apenada soropositiva 
e grávida com agendamento de consulta para data distante. Inexiste, 
ademais, qualquer espaço reservado para maternidade ou para 
aleitamento.  

 

 Inspeção realizada em 30.06.2017 na Penitenciária Sul: 

 
Ato contínuo, fomos ao setor de saúde da unidade, conversamos com 
os profissionais responsáveis sobre eventuais déficits de recursos 
humanos. Em síntese, constatou-se a inexistência de técnico de 
enfermagem, sendo que um dos reeducandos da casa acaba 
realizando referida tarefa de assessoramento das enfermeiras. 
Também se advertiu que a unidade psicológica não conta com 
atendimento adequado. Citou-se também inexistir um técnico de 
segurança do trabalho  
 

 
De outra banda, no tocante aos servidores da unidade, algumas 
impressões foram colhidas:  
- a unidade não conta com um serviço de psicologia adequada;  
- não há técnico de enfermagem;  
- não há técnico de segurança do trabalho;  
- uma ampliação do quadro de colaboradores traria melhorias 
significativas; 

 

 No mais, exemplificativamente, relacionam-se diversas situações que 

ensejaram à atuação deste órgão no tópico em tela: 

 
Ofício n. 024/2015 – Informações sobre a saúde de Karina Duarte Carvalho (portadora 

de glaucoma) 

 

Ofício n. 035/2015 – Acompanhamento médico específico para a interna Irena 

Gonçalves de Oliveira 

 

Ofício n. 038/2015 – Assistência médica para Débora de Castro Camilo 

 

Ofício n. 042/2015 – Agravamento de estado de saúde de Zelma da Silva Fernandes 

 

Ofício n. 043/2015 – Assistência médica para Carina Teixeira e Francisco Silveira 

 
Ofício 018/2016 – Informações sobre equipe médica; 

 

Email de 13.10.2016 – Fornecimento de medicação a Tiago da Costa José; 

 

Ofício 006/2017 – Fornecimento de pomada “proprianato de clobetasol” a Leandro 

Fernandes Floriano; 
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Ofício 015/2017 – Agendamento de consulta para Reginaldo Fagundes da Silva; 

 

Ofício n. 140 e 141/2017 – Informações sobre medicamentos faltantes; 

 

Ofício n. 145/2017 – Apenado com hepatite C (Mário Cesar Thomé); 

 

Ofício n. 153/2017 – Falta de medicamentos para Davi Ferreira de Souza; 

 

Ofício n. 156/2017 – Possível infecção urinária de Jaison Antônio Fortuna; 

 

Ofício n. 157/2017 – Infecção de pele de Arnaldo Pereira de Maia; 

 

Ofício 167/2017 – Dificuldade de agendamento de cirurgia para apenado ;(Paulo 

Sérgio Caetano) 

 

Ofício n. 170/2017 – Saúde de Paulo Sérgio Caetano; 

 

Ofício n. 184/2017 – Caso de dependência química (Claudir Ronchi); 

 

Ofício n. 186/2017 – Saúde de Gustavo Domingos Lima; 

 

Ofício n. 190/2017 – Saúde de Tais Fernandes Soares; 

 

Ofício n. 195/2017 – Saúde de Davi Ferreira de Souza; 

 

Ofício n. 203/2017 – Falecimento de preso no interior da unidade; 

 

Ofício n. 211/2017 – Informações sobre apenado soropositivo (Gilmar Becker 

Gonçalves); 

 

Ofício n. 223/2017 – Falta de medicamentos para Lisandro Simplício da Silva; 

 

Ofício n. 006/2018 – Saúde de Fábio de Oliveira Medeiros (tratamento dentário); 

 

Ofício n. 007/2018 – Saúde de Filipe da Silva Martinho (pós-operatório); 

 

Ofício n. 055/2018 – Saúde de Adão Eulina Cardoso (possível prisão domiciliar); 

 

Ofício n. 072/2018 – Saúde de Cleiton Vieira da Silva (problemas com uso de drogas); 

 

Ofício n. 082/2018 – Informações sobre moléstias que possui Fabiano Almeida 

Macedo; 

 

 

 Os casos de prisões domiciliares, ou até mesmo defesas realizadas pela 

Defensoria em procedimentos administrativos, conforme documentação em 

anexo, são elucidativos que o pano de fundo de insurgência sempre diz 

respeito à saúde em termos precários. 
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Percebe-se, a toda evidência, que o quadro funcional da equipe médica 

e odontológica é incompatível com a demanda invencível, de sorte que este órgão 

poderia relacionar mais dezenas de situações deste jaez, que por óbvio, têm o 

atendimento prejudicado diante do desfalque do quadro funcional e o expediente com 

baixa frequência no ergástulo. 

Tal cenário caótico, aliás, pode ser melhor resumido com o relatório 

produzido pela Diretoria de Vigilância Sanitária em que detectou os principais 

problemas do Sistema Prisional Catarinense, não sendo diferente a realidade de 

Criciúma: 

 

1. Lotação da Unidade Penal acima da sua capacidade planejada 
de atendimento; 
2. Poucas informações sobre o quantitativo de presos portadores 
de transtornos mentais incluindo os decorrentes dos agravos 
associados ao uso de substâncias; 
3. Os idosos não dispõem de alas separadas permanecendo em 
grande parte nas alas destinadas aos crimes sexuais; 
4. Baixa adesão à Política Nacional de Assistência Integral à 
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade do Sistema Prisional 
– (PNAISP). 
5. Número reduzido de equipes de saúde atuando no Sistema 
Prisional; 
6. Problemas relacionados à infra-estrutura física com baixa 
cobertura de manutenção preventiva e corretiva da edificação: sistema 
hidráulico e de esgotamento sanitário deficitário; não dispõem de cela 
acessível, as celas não atendem ao tamanho dos parâmetros 
descritos na Resolução nº 09 do CNPCP/2011 devido à superlotação 
em algumas Unidades; presença de infiltração, umidade, mofo e bolor 
evidenciando a insalubridade em grande parte das celas; 
7. As celas de medida disciplinar encontram-se em piores 
condições de conservação e limpeza se comparado as demais; 
8. Colchões em péssimo estado de conservação, com a sua 
densidade comprometida, sem revestimento dos mesmos com 
material adequado;  
9. Nem todas as unidades dispõem de local adequado para visita 
íntima, e os apenados acabam usando suas próprias celas em sistema 
de rodízio; 
10. Ausência de local adequado para visita de familiares, incluindo 
local específico para visita de crianças; 
11. Nem todo o momento é garantido uso de descarga devido à 
restrição do uso da água em determinadas horas em algumas 
Unidades por medida de economia; 
12. Não há incidência de sol na maioria das celas favorecendo 
a insalubridade; 
13. Os locais onde os presos desenvolvem suas atividades nem 
sempre apresentam janelas amplas, dispostas de maneira a 
possibilitar a circulação de ar fresco, na presença ou não de 
ventilação artificial; 
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14. Muitas Unidades contam com salas de aulas em ambientes 
subdimensionados e com mobiliário danificado; ou nem contam com 
atividades de educação na Unidade por falta de espaço; 
15. Existem problemas de mau cheiro devido à saturação do 
esgotamento sanitário; existe impacto ambiental em face de 
Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) estarem operando 
acima de sua capacidade de atendimento ou ainda, muitas 
Unidades não contam com ETE,  
16. A distribuição de artigos de higiene é insuficiente; 
17. Existem reclamações dos detentos da qualidade dos produtos 
recebidos relacionados à higiene pessoal; 
18. Serviço de Saúde: poucas Unidades Penais contam com 
módulo de assistência à saúde de acordo com a PT 1777/2003 e 
nem todas as Unidades que possuem este módulo foram 
construídas de acordo com a PT 1777/2003 faltando Central de 
Esterilização de Materiais, por exemplo; não existem celas de 
observação e separação de pessoas com doenças infecto-
contagiosas; nem todas os módulos de saúde estão devidamente 
equipados; contam com poucos recursos humanos e estes não 
são capacitados antes de exercerem suas funções, tendo pouco 
conhecimento sobre medidas relacionadas aos agravos 
decorrentes da situação de confinamento;  presença de estoque 
de medicamentos em Unidades sem farmacêutico; fracionamento 
inadequado; medicamentos termolábeis sem controle da 
temperatura (max. e mín.); ausência de materiais necessários a 
operacionalização do serviço; nem todas as Unidades mantém 
controle da saúde ocupacional dos profissionais de saúde; não 
dispõem de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde 
escrito e implantado; não conhece e não alimenta os seguintes 
Sistemas de Informação: CNES, SINSN; SIAB, SIA SUS, e 
FORSUS; nem todas as Unidades dispõem de prontuário clínico 
que contenha registros dos resultados dos exames de saúde, 
registro das imunizações, anamneses e evoluções carimbadas e 
assinadas pelos profissionais responsáveis pelos atendimentos; 
problemas relacionados com a esterilização pela falta de adoção 
de Teste Biológico e monitoramento do processo da esterilização 
com indicadores físicos, o que tem contribuído para a interdição 
de alguns consultórios odontológicos nas Unidades Penais até 
que consigam atestar a qualidade e eficácia do processo de 
esterilização; nem todos os profissionais de saúde possuem 
comprovante de imunização contra tétano, difteria, hepatites A e 
B e outros agentes biológicos a que os trabalhadores possam 
estar expostos; nem todas as Unidades de Saúde oferecem 
suporte imediato a vida dos apenados quando necessário, devido 
a ausência de equipamento adequado e pessoal destinado a 
operá-lo; saneantes de uso domiciliar no serviço de saúde para 
desinfecção de artigos e superfícies; existem poucas ações 
educativas de sensibilização e informação para os presos e 
familiares sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS, 
hepatites virais; planejamento familiar; as celas são dispõem de 
adequação ambiental para prevenção de dermatoses e 
tuberculose em geral, assim como prevenção de dermatoses 
como escabiose e pediculose; não existem medidas específicas 
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de limpeza e desinfecção de áreas que foram ocupadas com 
pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas; não 
existem atendimentos destinados aos portadores de transtornos 
mentais implementadas segundo um Projeto terapêutico 
Singular, com articulação com a rede de atenção psicossocial do 
SUS, assim como tratamento específico de pessoas com agravos 
decorrentes do uso de substâncias na perspectiva de redução de 
danos; poucas Unidades Penais garantem a coleta para 
realização de exames laboratoriais; consultórios odontológicos 
subdimensionados, em locais improvisados; sem manutenção 
corretiva dos equipamentos; sem auxiliar de consultório 
odontológico; os odontólogos acabam carregando o material a 
ser esterilizado no posto de saúde do SUS, quando necessário 
por falta de CME ou autoclave; nem todos dispõem de vestimenta 
plumbífera de forma a preservar a saúde do profissional de 
saúde; 
19. Nem todas as Unidades femininas dispõem de ambiente 
destinado a gestantes e parturientes; nem todas estão aptas a abrigar 
crianças com mais de dois anos e até sete anos de idade por falta de 
berçário adequado; nem todas as Unidades contam com nutricionista 
dificultando o fornecimento de alimentação adequada de acordo com 
o Guia Alimentar das Crianças do Ministério da Saúde; ausência de 
estrutura física adequada e adaptada a faixa etária; nem todos os 
ambientes destinados as mães e seus filhos possuem boas condições 
de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e acessibilidade; 
não existe treinamento básico aos funcionários das Unidades sobre as 
principais questões relacionadas à saúde da mulher, primeiros-
socorros, etc. 
20. Com relação à saúde do trabalhador nem todos fazem uso de 
Equipamento de Proteção Individual completo, por falta de número 
suficiente e supervisão; não é mantido registro das comunicações de 
acidentes de trabalho nas Unidades; para as Unidades Penais com 
mais de 20 trabalhadores ainda não existe Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA; o serviço de saúde existente não 
mantém disponível a todos os trabalhadores normas e condutas de 
segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental; 
21. Com relação à saúde ocupacional dos reeducandos que 
trabalham nas oficinas: nem todas as máquinas e equipamentos das 
oficinas dispõem de sistemas de segurança como proteções fixas, 
protetores móveis e dispositivos de segurança interligados, que 
garantam a proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores, 
e nem todos possuem aterramento; devido ao número crescente de 
oficinas o sistema elétrico fica sobrecarregado acarretando problemas 
como: queda de energia constante, banhos frios, danos em 
equipamentos são relatados; 
22. Com relação à alimentação: ausência de nutricionista em todas 
as Unidades Penais; problemas relacionados à infra-estrutura física 
(pisos sem declividade que impeça o acúmulo de águas servidas; 
presença de mofo, bolor e infiltrações); nem todos os manipuladores 
de alimentos estão com a sua carteira da saúde em dia ou dispõem de 
capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação; a área 
de dormitório dos regalias em algumas Unidades Penais se comunica 
com a área de manipulação de alimentos; ventilação e iluminação 
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insuficientes; ausência de limpeza de caixas de gordura e esgoto; nem 
todas as Unidades contam com fogões e similares dotados de coifa ou 
outro dispositivo de exaustão; cozinhas subdimensionadas em face da 
superlotação; nem todas contam com câmara frigorífica e antecâmara 
e o descongelamento não é conduzido de forma a evitar que as áreas 
superficiais dos alimentos se mantenham em condições favoráveis à 
multiplicação microbiana; nem todas as Unidades dispõem de Manual 
de Boas Práticas e de Procedimentos Operacionais Padronizados; o 
serviço de alimentação não oferece sala para nutricionista nem 
vestiários e sanitários adequados; nem todas as Unidades asseguram 
que os alimentos perecíveis trazidos pela família sejam refrigerados 
em condições ideais de forma a não comprometer as propriedades 
organolépticas dos mesmos;  
23. Processamento de roupas: as Unidades Penais não contam com 
lavanderia. Os presos lavam e secam suas roupas nas próprias celas; 
o fornecimento de material para a lavagem é precário; e não existem 
medidas de manejo do processamento de roupas de forma a evitar 
doença transmissível; 
24. Abastecimento de água: muitas Unidades fornecem água por 
meio de sistema alternativo de abastecimento de água sem controle 
da potabilidade da água; não dispõem de sistema de tratamento da 
água; algumas regulam o fornecimento da água aos presos; algumas 
Unidades possuem problemas de falta d’água´; 
25. Nem todas as Unidades dispõem de registro de controle de 
vetores e de pragas urbanas, e contam com lixeiras sem tampa o que 
favorece a atração e a criação de moscas, baratas, ratos, etc;  
26. Com relação aos resíduos: nem todas as Unidades contam com 
programa específico para destinação do lixo comum, nem todas 
realizam a segregação dos resíduos respeitando a classificação 
preconizada na RDC 306/2004; os contentores de resíduos são 
pequenos em comparação com o volume de resíduos gerados; 
problemas com o armazenamento temporário dos resíduos; resíduos 
recicláveis ficam muitas vezes depositados em áreas externas até o 
seu encaminhamento; não contam com abrigo de resíduos adequado; 
27. Presença de animais sem carteira de saúde e sem local 
adequado para abrigá-los. 

Profª Drª Maika Arno Roeder 

Chefe Estabelecimentos de Interesse da Saúde 

Diretoria de Vigilância Sanitári 

(grifei) 
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II - DO DIREITO 

 

 

II.1  - DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E LEGITIMIDADE DA 

DEFENSORIA PÚBLICA  

De acordo a Constituição Federal, a Defensoria Pública é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal (ar. 134). 

Desta feita, é papel da Defensoria Pública atuar na defesa dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos através do instrumento jurídico intitulado 

ação civil pública, conforme norma insculpida no art. 4º, inciso VII, da Lei 

Complementar 80/1994, Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal 

e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e, 

também, o art. 4º, inciso VII, da Lei Complementar 575/2012, que criou a Defensoria 

Pública do Estado de Santa Catarina, dispondo sobre sua organização e 

funcionamentos, in verbis: 

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações 
capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder 
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; 

De outro vértice, a Lei 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública 

em seu art. 5º, inciso II2, prevê expressamente a legitimidade da Defensoria Pública 

para o ajuizamento de ação civil pública visando a tutela de todo e qualquer interesse 

difuso ou coletivo (artigo 1º, IV)3. 

Dentre as prerrogativas, vale lembrar a necessidade de intimação 

pessoal e da contagem de todos os prazos para manifestação nos autos em dobro, 

nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei Complementar Federal n.º 80/94.  

 

Forçoso reconhecer, por oportuno, que  a Defensoria Pública é também 

órgão de fiscalização da execução penal, nos termos do artigo 81-A da Lei de 

Execuções Penais, funcionando, em verdade, como inequívoco custus vulnerabilis. 

 

  Na dicção da doutrina: 

                                                           
2 Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar (...) II - a Defensoria Pública. 
3 Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados (...) IV - a qualquer outro interesse difuso 
ou coletivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm#art5lxxiv
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Por fim, atuará a Defensoria proativamente para promover todas as 

espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 

fundamentais difusos, coletivos ou individuais homogêneos, seja 

quando o resultado da demanda puder beneficiar condenados 

hipossuficientes (nos termos do art. 4º, VII e X, da Lei Complementar 

n. 80/94, com redação dada pela LC n. 132/2009), seja quando estiver 

agravada a já notória vulnerabilidade de egressos ou do próprio 

coletivo carcerário (ex: violações de direitos humanos), que assim 

como outros grupos vulneráveis, também merecem proteção especial 

do Estado.4 

 

  Arrematando, CAIO PAIVA destaca: 

“Deparamo-nos aqui, portanto, com uma hipótese de legitimidade 

extraordinária da Defensoria Pública no âmbito da execução penal, de 

modo que a instituição atua em nome próprio na defesa do direito de 

outrem. Há também quem identifique nesse cenário uma legitimidade 

social da Defensoria, igualmente desprendida da legitimação 

processual ordinária, de representação pura e simples do 

condenado”.5 

  Sedimentando a questão, cumpre observar o leading case do Eg 

Supremo Tribunal Federal conforme ementa que se colaciona: 

Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. 
Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em 
defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição 
Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, 
da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do 
art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as 
modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. 
Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto 
que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da 
legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade 
para a propositura de ação civil pública que vise a promover a 
tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam 
titulares, em tese, pessoas necessitadas.(RE 733433, 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 
04/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016) (grifei) 

                                                           
4 ROIG, Rodrigo Duarte Estrada. Execução Penal teoria crítica. 2 ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 
290-291. 
5 In.: Prática penal para defensoria pública. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 324 
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Desse modo, tendo em vista a natureza jurídica dos direitos ora 

violados, é incontroversa a competência da Defensoria Pública do Estado de Santa 

Catarina para propor a presente ação civil pública.  

II.2  - DA COMPETÊNCIA  

 

Dispõe a Lei 7.347/1985, em seu art. 2º, que as ações previstas 

naquela Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 

competência funcional para processar e julgar a causa: 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local 
onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para 
processar e julgar a causa. 

Desse modo, tendo em vista que o seu objetivo é promover diligências 

visando à ampliação do atendimento médico-odontológico na Comarca de Criciúma, 

a presente demanda deve ser proposta nesta urbe. 

 

II.3 – DA LEGITMIDADE PASSIVA 

A saúde, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal (CF), 

é direito fundamental social de toda e qualquer pessoa. 

De acordo com o artigo 23, inciso II, da CF, é competência da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde pública, devendo 

referidos entes elaborarem políticas sociais e econômicas na área citada (artigo 196 

da CF). 

A prestação da saúde à população ocorre por meio de uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos, organizados pelos entes 

públicos num Sistema Único de Saúde - SUS (artigo 198 da CF e artigo 4º da Lei nº 

8.080/90), tendo, como consequência, a concorrência de todos eles para o seu 

financiamento (artigo 198, § 1º, da CF), o que implica a responsabilidade solidária 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pelo cumprimento 

do dever de prestação da saúde, aqui incluídos o fornecimento de medicamentos e 

a realização de cirurgias/procedimentos médicos. 

Sendo solidária a responsabilidade dos entes públicos pela prestação do 

serviço de saúde, poderá a prestação correspondente ao recrudescimento de 

atendimento médico e/ou odontológico ser dirigida a qualquer um dos entes ou 

todos. 
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In casu, tem-se que o Departamento de Administração Prisional é órgão 

estadual que integra a estrutura do Estado de Santa Catarina, não sobejando dúvida 

que compete a este ente a manutenção de condições mínimas de cumprimento de 

pena aos reeducandos.  

No tocante ao Município de Criciúma, à par da falta de providências 

tendentes a dar continuidade a sua integral adesão à Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)- 

e assim, poder receber aportes financeiros- no âmbito do Sistema Único de Saúde, 

torna-se igualmente negligente quanto a esta sua obrigação, por isso também 

legitimado passivamente para integrar a lide. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE 

AGRAVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS 

POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO 

CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA 

COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, 

DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II) – 

DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER 

ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE 

SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS 

PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE 

LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” NAS 

DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO 

DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – 

PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 

(ARE 825641 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 03-10-

2014 PUBLIC 06-10-2014) (grifei) 

Tratando-se, pois, de litisconsórcio passivo facultativo, a não inclusão de 

algum dos entes no polo passivo da relação jurídica é opcional ao credor da obrigação 

de saúde - que é o único apto a verificar no caso concreto a melhor utilidade ao fim 

almejado. 

 

II.4 – DA MATÉRIA DE FUNDO 

É incontroverso que a saúde é direito de todos (artigo 6º da CF), inclusive 

aqueles que tiveram sua liberdade cerceada temporariamente. 

O Estado, assim, tem o dever de garantir esse direito, mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 
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ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (artigos 196 da CF e 2º, § 1º, da Lei nº 8.080/90).  

Entretanto, se as políticas não conseguem atingir tal desiderato (reduzir 

o risco de doença e de outros agravos), também não garantem o direito à saúde, de 

maneira que, consequentemente, sonegam esse direito às pessoas delas 

dependentes. 

Logo, a existência de políticas públicas falhas e ineficientes elide 

qualquer garantia do direito à saúde, sendo o Poder Público responsável, pois, caso 

a caso, pela não efetivação do direito em favor de cada um dos pacientes atingidos. 

A Lei de Execuções Penais, por sua vez, é hialina que referido direito 

não é atingido ou restrito como efeito decorrente do cumprimento de pena. 

Veja-se: 

Art. 11. A assistência será: 

I - material; 

II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI - religiosa. 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter 
preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, 
farmacêutico e odontológico. 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 

religiosa; 

  No plano internacional, mister se valer das Regras Mínimas para 

Tratamento de Presos, as denominadas Regras de Mandela, aplicáveis ao tema: 

Regra 24 1. O provimento de serviços médicos para os presos é uma 
responsabilidade do Estado. Os presos devem usufruir dos mesmos 
padrões de serviços de saúde disponíveis à comunidade, e os serviços 
de saúde necessários devem ser gratuitos, sem discriminação 
motivada pela sua situação jurídica. 2. Os serviços de saúde serão 
organizados conjuntamente com a administração geral da saúde 
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pública e de forma a garantir a continuidade do tratamento e da 
assistência, inclusive nos casos de HIV, tuberculose e outras doenças 
infecciosas, abrangendo também a dependência às drogas.  
Regra 25 1. Toda unidade prisional deve contar com um serviço de 
saúde incumbido de avaliar, promover, proteger e melhorar a saúde 
física e mental dos presos, prestando particular atenção aos presos 
com necessidades especiais ou problemas de saúde que dificultam 
sua reabilitação. 2. Os serviços de saúde devem ser compostos por 
equipe interdisciplinar, com pessoal qualificado suficiente, atuando 
com total independência clínica, e deve abranger a experiência 
necessária de psicologia e psiquiatria. Serviço odontológico 
qualificado deve ser disponibilizado a todo preso.  
 
Regra 26 1. Os serviços de saúde devem elaborar registros médicos 
individuais, confidenciais e precisos e mantê-los atualizados para 
todos os presos, que a eles devem ter acesso garantido, sempre que 
solicitado. O preso poderá indicar uma terceira parte para acessar seu 
registro médico. 2. O registro médico deve ser encaminhado para o 
serviço de saúde da unidade prisional para a qual o preso for 
transferido, e estar sujeito à confidencialidade médica.  
 
Regra 27 1. Todos os estabelecimentos prisionais devem assegurar o 
pronto acesso a atenção médica em casos urgentes. Os presos que 
necessitem de tratamento especializado ou de cirurgia devem ser 
transferidos para instituições especializadas ou hospitais civis. Se as 
unidades prisionais possuírem instalações hospitalares, devem contar 
com pessoal e equipamento apropriados para prestar tratamento e 
atenção adequados aos presos a eles encaminhados. 2. As decisões 
clínicas só podem ser tomadas pelos profissionais de saúde 
responsáveis, e não podem ser modificadas ou ignoradas pela equipe 
prisional não médica.  
 
Regra 30 Um médico, ou qualquer outro profissional de saúde 
qualificado, seja este subordinado ou não ao médico, deve ver, 
conversar e examinar todos os presos, assim que possível, tão logo 
sejam admitidos na unidade prisional, e depois, quando necessário. 
Deve-se prestar especial atenção a: (a) Identificar as necessidades de 
atendimento médico e adotar as medidas de tratamento necessárias; 
(b) Identificar quaisquer maus-tratos a que o preso recém-admitido 
tenha sido submetido antes de sua entrada na unidade prisional; (c) 
Identificar qualquer sinal de estresse psicológico, ou de qualquer outro 
tipo, causado pelo encarceramento, incluindo, mas não apenas, risco 
de suicídio ou lesões autoprovocadas, e sintomas de abstinência 
resultantes do uso de drogas, medicamentos ou álcool; além de 
administrar todas as medidas ou tratamentos apropriados 
individualizados; (d) Nos casos em que há suspeita de o preso estar 
com doença infectocontagiosa, deve-se providenciar o asilamento 
clínico, durante o período infeccioso, e tratamento adequado; (e) 
Determinar a aptidão do preso para trabalhar, praticar exercícios e 
participar das demais atividades, conforme for o caso.  
 
Regra 31 O médico ou, onde aplicável, outros profissionais 
qualificados de saúde devem ter acesso diário a todos os presos 
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doentes, a todos os presos que relatem problemas físicos ou mentais 
de saúde ou ferimentos e a qualquer preso ao qual lhes chamem à 
atenção. Todos os exames médicos devem ser conduzidos em total 
confidencialidade.  
 
Regra 32 1. A relação entre o médico ou outros profissionais de saúde 
e o preso deve ser regida pelos mesmos padrões éticos e profissionais 
aplicados aos pacientes da comunidade, em particular: (a) O dever de 
proteger a saúde física e mental do preso, e a prevenção e tratamento 
de doenças baseados somente em fundamentos clínicos; (b) A 
aderência à autonomia do preso no que concerne à sua própria saúde, 
e ao consentimento informado na relação médico-paciente; (c) A 
confidencialidade da informação médica, a menos que manter tal 
confidencialidade resulte em uma ameaça real e iminente ao paciente 
ou aos demais; (d) A absoluta proibição de participar, ativa ou 
passivamente, em atos que possam consistir em tortura ou 
tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes, incluindo 
experimentos médicos ou científicos que possam ser prejudiciais à 
saúde do preso, tais como a remoção de células, tecidos ou órgãos. 
2. Sem prejuízo do parágrafo 1 (d) desta Regra, deve ser permitido ao 
preso, por meio de seu livre e informado consentimento e de acordo 
com as leis aplicáveis, participar de experimentos clínicos e outras 
pesquisas de saúde acessíveis à comunidade, se o resultado de tais 
pesquisas e experimentos possam produzir um benefício direto e 
significativo à sua saúde; e doar células, tecidos ou órgãos a parentes.  
 
Regra 33 O médico deve relatar ao diretor sempre que considerar que 
a saúde física ou mental de um preso foi ou será prejudicialmente 
afetada pelo encarceramento contínuo ou pelas condições do 
encarceramento.  
 
Regra 34 Se, durante o exame de admissão ou a prestação posterior 
de cuidados médicos, o médico ou profissional de saúde perceber 
qualquer sinal de tortura ou tratamento ou sanções cruéis, desumanos 
ou degradantes, deve registrar e relatar tais casos à autoridade 
médica, administrativa ou judicial competente. Salvaguardas 
procedimentais apropriadas devem ser seguidas para garantir que o 
preso ou indivíduos a ele associados não sejam expostos a perigos 
previsíveis.  
 
Regra 35 1. O médico ou o profissional competente de saúde pública 
deve regularmente inspecionar e aconselhar o diretor sobre: (a) A 
quantidade, qualidade, preparação e fornecimento de alimentos; (b) A 
higiene e limpeza da unidade prisional e dos presos; (c) O 
saneamento, temperatura, iluminação e ventilação da unidade 
prisional;  
(d) A adequação da limpeza e das roupas dos presos, bem como das 
roupas de cama; (e) O cumprimento das regras em relação a 
educação física e esportes, nos casos em que não houver pessoal 
técnico para tais atividades. 2. O diretor prisional deve levar em 
consideração os conselhos e relatórios fornecidos de acordo com o 
parágrafo 1 desta Regra e com a Regra 33 e deve tomar medidas 
imediatas para implementação dos conselhos e recomendações 
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feitos. Se o conselho ou a recomendação não for de sua competência 
ou se não concordar com estes, deverá submeter imediatamente seu 
próprio relatório, juntamente com o conselho ou a recomendação 
recebido às autoridades superiores.  

 

A Resolução n. 04/2014 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária também dispõe a respeito: 

2. As ações de saúde às pessoas privadas de liberdade no sistema 
prisional devem estar embasadas nos princípios e nas diretrizes do 
Sistema Único da Saúde (SUS) e atender às peculiaridades dessas 
pessoas e ao perfil epidemiológico da unidade prisional e da região 
onde estes se encontram, atendendo às seguintes orientações: 

 

  A Portaria n. 482/14, do Ministério da Saúde, regulamentou o tema 

igualmente: 

Art. 2º Os serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais serão 
conformados de acordo com a população prisional e o funcionamento 
dos serviços, classificando-se em 3 (três) faixas: 
I - unidades prisionais que contenham até 100 (cem) custodiados: 
serviço de saúde com funcionamento mínimo de 6 (seis) 
horas semanais; 
II - unidades prisionais que contenham de 101 (cento e um) a 500 
(quinhentos) custodiados: serviço de saúde com 
funcionamento mínimo de 20 (vinte) horas semanais; e 

III - unidades prisionais que contenham de 501 (quinhentos e um) 
a 1200 (um mil e duzentos) custodiados: serviço de saúde com 
funcionamento mínimo de 30 (trinta) horas semanais. 
 
Art. 3º Os serviços de saúde de que trata o art. 2º serão prestados por 
equipes multiprofissionais, denominadas 
Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP), constituídas nos 
seguintes termos: 
III - para unidades que mantêm entre 501 (quinhentos e um) até 1200 
(um mil e duzentos) custodiados: Equipe de Atenção Básica Prisional 
tipo III. 
 
§ 3º A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II terá composição 
mínima de: 
I - 1 (um) assistente social; 
II - 1 (um) cirurgião-dentista; 
III - 1 (um) enfermeiro; 
IV - 1 (um) médico; 
V - 1 (um) psicólogo; 
VI - 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; 
VII -1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal; e 
VIII - 1 (um) profissional selecionado dentre as ocupações abaixo: 
a) assistência social 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

5ª  Defensoria Pública de Criciúma 

 
 

 

19 

b) enfermagem; 
c) farmácia; 
d) fisioterapia; 
e) nutrição; 
f) psicologia; ou 
g) terapia ocupacional. 
§ 5º A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo III terá a mesma 
composição da Equipe de Atenção Básica 
Prisional tipo II com Saúde Mental, definida no § 4º deste artigo. 

§ 7º Os profissionais das ESP serão cadastrados no SCNES com as 
seguintes cargas horárias: 
I - para as equipes de Atenção Básica Prisional tipo I e Equipes de 
Atenção Básica Prisional tipo I com Saúde Mental, cada profissional 
cumprirá 6 (seis) horas semanais; 
II - para as equipes de Atenção Básica Prisional tipo II e Equipes de 
Atenção Básica Prisional tipo II com Saúde Mental, cada categoria 
profissional cumprirá carga horária mínima de 20 (vinte) horas 
semanais, ficando a critério do gestor de saúde distribuir a carga 
horária de cada profissional de modo que não seja inferior a 10 (dez) 
horas semanais; e 
III - para as equipes de Atenção Básica Prisional tipo III, cada 
categoria profissional cumprirá carga horária mínima de 30 
(trinta) horas semanais, ficando a critério do gestor de saúde 
distribuir a carga horária de cada profissional de modo que não seja 
inferior a 10 (dez) horas semanais. 

   

Sobre este último diploma normativo, interessante algumas percepções 

 As unidades prisionais Santa Augusta e Penitenciária Sul possuem mais de 

500 presos; 

 

 Em face deste contingente, o serviço de saúde deve ter funcionamento mínimo 

de 30 horas semanais (art. 2º, inc. III); 

 

 

 Cada categoria profissional da equipe de Atenção Básica Prisional tipo III deve 

cumprir 30 horas semanais (§7º, inc. III) 

Ora, conforme farta documentação que instrui os autos, o 

expediente de um único profissional médico e a periodicidade/duração da sua 

jornada não observa o regramento constante na Portaria do Ministério da Saúde, 

lapso este provoca toda miríade de demandas e vicissitude já amplamente 

ventiladas nesta exordial. 

Em que pese eventual justificativa do réu de que consegue a realização 

de consultas ou intermediar diligências perante a rede de saúde, verifica-se que é 

prejudicial ao interesse público o deslocamento constante com escoltas e todo aparato 

necessário visando prestar assistência médica aos reeducandos, o que se mostra 
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além de dispendioso, também um risco à segurança dos munícipes com constantes 

transporte de pessoas em cumprimento de pena. 

Obviamente que esse cenário deturpador da dignidade dos 

sentenciados, cuja condição de encarceramento, per si, já provoca danos irreversíveis 

de ordem psíquica, só tende a se agravar se não franqueado um atendimento básico 

e regular a sua saúde. 

A inobservância, assim, da legislação de regência representa um 

inequívoco estado de coisas inconstitucionais conforme já estatuído pela Suprema 

Corte. Cabe aos réus, portanto, a adoção de medidas abrangentes de cunho 

administrativo e orçamentário visando elidir a violação massiva e persistente de 

direitos fundamentais, dentre os quais, se insere o direito à saúde.  

 

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA 
PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição 
de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação 
degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO 
NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES 
DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS 
INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de 
violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente 
de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação 
depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 
administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional 
ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO 
PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. 
Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público 
direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão 
obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos 
Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de 
custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a 
autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do 
momento da prisão. 
 
(ADPF 347 MC, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 
18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)  

 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão 

Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 

2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a 

detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. 
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O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados 

por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos 

decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição 

normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo 

causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a 

responsabilidade civil do Estado. 3. "Princípio da reserva do possível". 

Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das 

pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem 

detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com 

mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se 

for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos 

fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em 

estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao 

argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o 

grave problema prisional globalmente considerado, que depende da 

definição e da implantação de políticas públicas específicas, 

providências de atribuição legislativa e administrativa, não de 

provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por 

justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em 

presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia 

mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, 

constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no 

ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; 

XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 

- crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas 

internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; 

Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; 

Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de 

março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; 

Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para 

o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações 

Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 

1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. 

Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação 

dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. 

Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, 

imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões 

mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua 

responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a 

obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente 

causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das 

condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário 
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provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos 

extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da 

apelação. 

O Tribunal de Justiça catarinense, igualmente com julgamento 

emblemático, enfatizou a inviolabilidade da tripartição dos poderes a ingerência do 

crivo jurisdicional em termos de políticas públicas mantenedoras de condições 

mínimas sanitárias aos reeducandos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DE 

SANTA CATARINA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

REFORMA EM PRESÍDIO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO 

PARCIALMENTE.    IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

AVENTADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS À 

SATISFAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE, SEGURANÇA E AO 

PRIMADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDIÇÕES 

PRECÁRIAS EM PRESÍDIO. DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO 

SE SUBMETEM À DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. PRELIMINAR AFASTADA.   Este Tribunal de Justiça já 

manifestou-se, mutatis mutandis, que "Não vulnera o princípio da 

Separação dos Poderes a decisão judicial que ordena obrigação 

de fazer à Fazenda Pública, no intuito de corrigir omissão 

inconstitucional do Poder Público em desfavor do postulado da 

dignidade da pessoa humana, visando assegurar à população a 

observância de condições sanitárias mínimas oferecidas na rede 

pública de saúde. Função precípua do Poder Judiciário.' (AI n. 

2011.006909-1, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 7.6.2011)".   

ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS PARA O 

DEFERIMENTO DA MEDIDA. REQUISITO PREENCHIDO. 

IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. 

OMISSÃO ESTATAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CRFB/88 E DO ART. 11 DA 

LEI N. 7.210/84. COMPROVADO O RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA 

E À SAÚDE DOS DETENTOS, DOS FUNCIONÁRIOS E DOS 

VISITANTES. DECISÃO MANTIDA, NO PONTO.   Segundo dispõe o 

art. 12 da Lei n. 7.347/85, que disciplina o procedimento da Ação Civil 

Pública: "Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo."    De sorte que 

demonstrada a presença do fumus boni iuris, consubstanciado nas 

irregularidades constatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar; aliado 

ao perigo na demora no provimento jurisdicional com a sujeição dos 

detentos, funcionários e visitantes aos riscos de incêndio, danos à 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

5ª  Defensoria Pública de Criciúma 

 
 

 

23 

saúde e à integridade física, latente a necessidade da medida.   

MULTA DIÁRIA À CARGO DO AGENTE PÚBLICO. REFORMA QUE 

SE IMPÕE. PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA A PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ASTREINTE POR 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEVE RECAIR 

SOBRE A PESSOA JURÍDICA, SOB PENA DE AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 

RECURSO PROVIDO NO TÓPICO.   "1. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido 

ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa 

cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.   

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção 

coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não 

participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por 

violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo 

regimental improvido." (STJ. AgRg no AREsp 196.946/SE, rel. Min. 

Humberto Martins, Segunda Turma, j. 2.5.13).   DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO. (TJSC, Agravo de 

Instrumento n. 2015.056466-5, de Tijucas, rel. Des. Francisco Oliveira 

Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29-03-2016). (grifei) 

E, sobre a intervenção legítima do poder judiciário determinando a 

disponibilização de serviços ou prestações que visem efetivar direitos fundamentais 

dentre as quais insere-se, por óbvio, a ampliação do quadro médico-odontológico, 

decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO 
DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE 
URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES 
DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE 
CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS 
NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS 
QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. 
INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E 
ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA 
PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO 
DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO 
E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO 
TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública 
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na 
execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - 
Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a 
intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, 
buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos 
detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV 
- Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento 
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da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - 
Recurso conhecido e provido. 
(RE 592581, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal 
Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 
PUBLIC 01-02-2016)  

 

III –DA TUTELA DE URGÊNCIA 

Nos termos do artigo 300 do CPC: 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo. 

Tal previsão tem por objetivo conferir efetividade ao processo, eis que é 

inócuo garantir às partes o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal se, 

ao final, à parte autora não for assegurada a prestação da tutela jurisdicional efetiva. 

Não há óbice, inclusive, à concessão da tutela provisória de urgência 

contra a Fazenda Pública (STF, RE 495.740; e STJ, AgRg no Ag 1.185.319/RJ) e, se 

ela não cumprir a ordem liminar concedida, há possibilidade de sequestro de verbas 

públicas dos entes federativos para cumprimento da decisão, nos termos do artigo 

536, § 1º, do CPC. 

Destarte, atendidos os requisitos legais o Judiciário poderá conceder a 

tutela provisória de urgência, mesmo em face da Fazenda Pública, de modo a prestar 

uma resposta útil ao jurisdicionado. 

A probabilidade do direito vem materializada na exaustiva 

documentação acostada, à qual demonstra, aliada à legislação em vigor, o absoluto 

relapso estatal sobre a prestação do direito à saúde no interior das unidades 

prisionais. 

As diversas diligências realizadas pela Defensoria Pública, que estão 

materializadas em ofícios, inspeções, defesas administrativas, dão conta que o 

problema é recalcitrante no âmbito das unidades prisionais, quadro este que não tem 

a mínima possibilidade de ser alterado caso não haja apreciação jurisdicional do pleito 

ao final formulado. 

Já o perigo de dano concretiza-se à medida que mensalmente 

sucessivos números de pleitos visando garantir a assistência médica aportam no 

Judiciário, Ministério Público e Defensoria, sem que a assistência médicaa de que 

atualmente dispõe os reclusos possa comportar essa demanda invencível. 

Cabe frisar, que este órgão titulariza atuação perante a Vara de 

Execuções Penais, e tem acompanhado in loco a tensão da massa carcerária com o 
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descaso no tocante às solicitações para ser atendidos por profissionais médicos. Isto 

porque os ergástulos não são municiados com plantonistas e atendimentos de 

urgência, existe todo um procedimento para ingressarem e sair de dentro das celas, 

o que gera dificuldade perante o escasso quadro de agentes que precisam 

acompanhar tal condução que muitas vezes não pode aguardar o expediente 

específico do esculápio, o qual, como se sabe, frequenta uma única vez por semana 

os recintos. 

Por conseguinte, a impossibilidade, muitas vezes, de se dar vazão às 

demandas veiculadas no interior da cadeia traz transtornos para todos: servidores, 

que têm de lidar diretamente com os anseios dos presos; os sentenciados, que 

tendem a provocar motins clamando por melhores condições de cumprimento de 

pena; a direção da unidade, que não tem como absorver com celeridade tal demanda; 

os atores processuais, que se deparam com estas condições precárias sem muitas 

vezes obter êxito na composição dos problemas ventilados. 

IV – DO PEDIDO 

 

ANTE O EXPOSTO, requer-se: 

 

A) a concessão,  initio  litis  e  inaudita  altera  parte  de  medida  liminar  a  fim  de 

determinar  que, sob pena de multa por dia de descumprimento, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais: 

a.1) O Município de Criciúma adote providências a fim de dar 

continuidade ao processo de habilitação e poder receber aportes financeiros do 

Ministério da Saúde referente à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema 

Único de Saúde; 

a.2) O Estado de Santa Catarina promova a contratação imediata 01 

médico e 01 dentista para cada unidade prisional da Comarca de Criciúma, 

observando-se a jornada laboral fixada pela Portaria n. 482/14 do Ministério da Saúde 

 

B) a citação das parte rés no escritório da respectiva Procuradoria no Município de 

Criciúma; e no escritório da respectiva Procuradoria do Estado de Santa Catarina (já 

que, nos termos do artigo 75, inciso II, do CPC, o Estado é representado 

judicialmente por seus procuradores e, nos termos do artigo 242, § 3º, do CPC, 

a citação do Estado será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial, dispensando-se, pois, a expedição 
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de carta precatória para a Comarca de Florianópolis/SC) para, querendo, 

oferecerem resposta, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia; 

C) a intimação do Ministério Público para, querendo, integrar o polo ativo da demanda 

ou manifestar-se conforme seu entendimento;  

D) Ao final, a procedência da presente ação condenando o Município de Criciúma a 

adotar providências a fim de dar continuidade ao processo de habilitação e poder 

receber aportes financeiros do Ministério da Saúde referente à Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 

(PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde; assim como a condenação do 

Estado de Santa Catarina à contratação imediata 01 médico e 01 dentista para cada 

unidade prisional da Comarca de Criciúma, observando-se a jornada laboral fixada 

pela Portaria n. 482/14 do Ministério da Saúde 

E) Por  fim,  pugna-se  para  que  sejam  observadas  as  prerrogativas  dos membros  

da  Defensoria  Pública,  a  serviço  da  democratização  do  acesso  à  justiça, 

notadamente: (i) receber intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista em  

qualquer processo e grau de jurisdição (LC 80/94, art. 128, I; LCE 575/12, art. 46, I); 

(ii) a contagem em dobro de todos os prazos (LC 80/94, art. 128, I; LCE 575/12, art. 

46, I); e, (iii) representar a parte independentemente de mandato (LC 80/94, art. 128, 

XI; LCE 575/12, art. 46, X). 

Requer demonstrar suas alegações, principalmente, pelo uso de provas testemunhais, 

reservando-se a faculdade de utilizar todos os meios probatórios em direito admitidos. 

Dá-se a causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Criciúma, 13 de abril de 2018. 

 

DIEGO TORRES 

Defensor Público do Estado de Santa Catarina 


