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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso 

de suas atribuições constitucionais (art. 134 da Constituição Federal) e legais (Lei 

Complementar nº 80/94 e Lei Complementar Estadual nº 575/2012), por intermédio 

das Defensoras Públicas e do Defensor Público ora signatários, com base no art. 1º, 

IV da Lei n. 7.347/85, ajuíza a presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ n. 82.951.229/0001-76, a ser citado na pessoa do Procurador Geral do 

Estado, com endereço na Avenida Osmar Cunha, nº 220, Centro, Florianópolis (SC), 

CEP 88015-100, pelos motivos de fato e de direito que serão expostos a seguir.  

 

1. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

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 da Constituição Federal. 

Com o escopo de dar maior efetividade à atuação desta Instituição e, 

principalmente, a fim de ampliar a consecução de seus objetivos, dentre eles, a 

primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a 

afirmação do Estado Democrático de Direito e a prevalência e efetividade dos direitos 

humanos (Art. 3º-A da Lei Complementar nº 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria 

Pública), a Defensoria Pública foi incluída no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85 como 

legitimada a propor ação civil pública (Inciso II). 

A Defensoria Pública tem, entre suas funções institucionais, a de 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 
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da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (LC 80/94, art. 4º, 

VII), exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que 

mereçam proteção especial do Estado, bem como atuar nos estabelecimentos 

policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar 

às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e 

garantias fundamentais (LC 80/94, art. 4º, XI e XVII) 

É exatamente este o caso. 

Conforme se verá a seguir, a presente demanda cuida de direitos básicos 

da coletividade de pessoas privadas de liberdade no Estado de Santa Catarina, 

essencialmente à saúde, à alimentação adequada, à higiene, à convivência familiar e 

à informação, em meio a pandemia global do novo coronavírus (COVID-19). 

Quanto à legitimidade para a atuação coletiva da Instituição, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pacificou:  

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

1. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de 

que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ações coletivas 

na defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

Precedentes: REsp 1.275.620/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJe 22/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012; REsp 1.264.116/RS, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turmas, DJe 13/04/2012; REsp 

1.106.515/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

2/2/2011; AgRg no REsp 1.000.421/SC, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, Quarta Turma, DJe 01/06/2011. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 67.205/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014) 

O Supremo Tribunal Federal (STF), a propósito, ao julgar a ADI 3943/DF, 

concluiu que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na 

defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando 

improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 

5.º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, alterada pela Lei nº 11.448/2007: 

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 
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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) 

Cabe frisar que, nos moldes traçados pela Constituição da República (arts. 

5º, LXXIV, e art. 134, caput) e ainda pela evolução jurisprudencial do STF, a atuação 

da Defensoria Pública é pautada pelo critério da vulnerabilidade, capaz de atingir 

toda a sorte de necessitados juridicamente (e não apenas os grupos de 

hipossuficientes econômicos), o que lhe autoriza, de forma ampla, a promover ações 

coletivas. 

O julgamento prolatado pela Corte Especial do STJ no julgamento do 

EResp nº 1.192.577-RS, divulgado no Informativo nº 573, nos termos abaixo: 

A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública 

em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores 

idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão da mudança 

de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos 

econômicos. A atuação primordial da Defensoria Pública, sem dúvida, 

e a assistência jurídica e a defesa dos necessitados econômicos. 

Entretanto, ela também exerce atividades de auxílio aos necessitados 

jurídicos, os quais não são, necessariamente, carentes de recursos 

econômicos. Isso ocorre, por exemplo, quando a Defensoria exerce 

as funções de curador especial (art. 9º, II, do CPC) e de defensor 

dativo (art. 265 do CPP). No caso, além do direito tutelado ser 

fundamental (direito a saúde), o grupo de consumidores 

potencialmente lesado e formado por idosos, cuja condição de 

vulnerabilidade ja e reconhecida na própria Constituição Federal, a 

qual dispõe no art. 230 que: ‘A família, a sociedade e o Estado têm o 

dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-
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lhes o direito a vida’. Dessa forma, nos termos do assentado no 

julgamento do REsp 1.264.116-RS (Segunda Turma, DJe 13/4/2012), 

A expressão 'necessitados' (art. 134, caput, da Constituição), que 

qualifica, orienta e enobrece a atuação da Defensoria Pública, 

deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido 

amplo, de modo a incluir, ao lado dos estritamente carentes de 

recursos financeiros - os miseráveis e pobres -, os 

hipervulneráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou 

excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras), enfim, 

todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua 

real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de 

poder econômico ou político, 'necessitem' da mão benevolente e 

solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o 

próprio Estado. (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 

em 21/10/2015, DJe 13/11/2015). 

Por certo, não se pode imaginar melhor exemplo de pessoas em situação 

de vulnerabilidade do que as que se encontram privadas de liberdade, circunstância 

especialmente agravada em tempos de pandemia. 

Dessa forma, não há discussão quanto à legitimidade da Defensoria 

Pública para a proposição da presente demanda. 

 

2. SÍNTESE FÁTICA 

É de notório conhecimento a grave crise de saúde pública atualmente 

enfrentada em todo o mundo por conta da pandemia decorrente do COVID-19, 

especialmente preocupante no Brasil e, mais recentemente, no Estado de Santa 

Catarina, diante do aumento exponencial de casos e do atual colapso do sistema de 

saúde1. 

O sistema prisional é um dos ambientes mais propícios para a propagação 

do vírus, quadro esse extremamente agravado no Brasil por conta da superlotação e 

das inaceitáveis condições de insalubridade existentes em diversos estabelecimentos 

penitenciários 

Nessa senda, a exemplificar, poucos dias depois de registradas as 

primeiras mortes no sistema carcerário brasileiro, já se sabe que a letalidade do 

coronavírus entre presos representa o quíntuplo da registrada na população em geral: 

                                                           
1 SC registra o número mais alto de mortes por coronavírus em uma semana  
SC registra a mais alta ocupação em leitos de UTI durante a pandemia do coronavírus 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/sc-registra-o-numero-mais-alto-de-mortes-por-coronavirus-em-uma-unica-semana
https://www.nsctotal.com.br/noticias/sc-registra-a-mais-alta-ocupacao-em-leitos-de-uti-durante-a-pandemia-do-coronavirus
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O primeiro caso de coronavírus em uma prisão foi confirmado no dia 

8 de abril. Nesses 23 dias, foram contabilizados 239 detentos 

infectados e 13 óbitos, uma taxa de letalidade de 5,5%. Já na 

população em geral, o primeiro caso foi confirmado em 26 de fevereiro 

e, no 23º dia, eram 621 infectados e 6 mortes, uma taxa de 0,96%. Os 

números podem ser ainda mais alarmantes. Isso porque o sistema do 

DEPEN demora em atualizar os casos, fornecendo um panorama 

aquém da realidade. Além de, segundo o próprio órgão, terem sido 

testados apenas 755 detentos, de um total de 755 mil, o que 

corresponde a só 0,1%.2 

Tal fato deveria ensejar uma preocupação especial com esses locais, dado 

o potencial altíssimo de propagação do vírus em ambientes como esse. Por um lado, 

as pessoas presas – grande parte pertencente a um grupo de risco –, ficam expostas 

a doença que pode causar sérias complicações respiratórias, em um ambiente 

especialmente insalubre, na maioria esmagadora das vezes sem nem mesmo equipe 

mínima de saúde ou possibilidade de pronto atendimento na rede pública de saúde. 

Por outro, as unidades prisionais podem se tornar incubadoras do vírus, além de 

contribuírem para a sobrecarga dos sistemas de saúde das regiões nas quais se 

encontram. 

Assim, desde o início da crise de saúde, a Defensoria Pública do Estado 

de Santa Catarina, por intermédio do Grupo de Atuação das Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade (GAPV), criado pelo ato DPG nº 031 de 29 de abril de 2020, vem 

acompanhando os desdobramentos no âmbito do sistema prisional, de modo a 

fiscalizar o cumprimento dos direitos da população encarcerada. 

No entanto, mesmo diante desse quadro, a Secretaria de Administração 

Prisional e Socioeducativa (SAP) vem tomando tímidas medidas preventivas, 

claramente insuficientes diante da gravidade da situação, sendo a principal delas 

voltada a restringir direitos das pessoas presas. 

A exemplo disso, ainda no dia 17 de março, a SAP emitiu a Portaria 191 

que “Determina a suspensão de todas as visitas nas unidades prisionais e 

socioeducativas e implementa outras medidas necessárias a prevenção ao COVID-

19”. Referido ato já fora prorrogado pelas Portarias nº 284, de 12 de maio de 2020 e 

663, de 13 de julho de 2020, essa última em vigor, a princípio, por mais 30 (trinta) 

dias. 

Nesse contexto, importante salientar que, antes da suspensão, as visitas 

presenciais se davam por período de, em média, 1 (uma) a 2 (duas) horas a cada 

                                                           
2 Reportagem publicada pelo Jornal Folha de São Paulo em 05/05/2020, disponível na íntegra em: 
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/letalidade-do-coronavirus-entre-presos-brasileiros-e-oquintuplo-
da-registrada-na-populacao-geral.shtml 
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semana ou quinzena, conforme Instrução Normativa nº 1/2019 do Departamento de 

Administração Prisional (DEAP), em anexo. 

Apenas em 7 de abril, por meio da Portaria nº 254, a SAP institui as “visitas 

virtuais”, limitando-as, no entanto, ao máximo de 10 minutos (conforme artigo 2º da 

Portaria) e instituindo limite mínimo de 1 (um) mês na periodicidade – que vem sendo 

adotado como limite máximo por diversas unidades prisionais, conforme se constata 

dos ofícios anexos e dos atendimentos já prestados por esses signatários diretamente 

aos presos e às presas do Estado. 

Outro claro exemplo de violação desproporcional e ilegal se dá com a 

emissão da Portaria nº 198, ainda no dia 18 de março, que “Determina a suspensão 

do recebimento de alimentos e itens (sacolas), trazidas pela família dos reeducandos 

e adolescentes do sistema prisional e socioeducativo catarinense”. Tal ato normativo 

fora prorrogado pelas Portarias nº 395, de 12 de maio de 2020, e nº 661, de 13 de 

julho de 2020. 

Ocorre que não houve a adoção de nenhuma medida eficaz para suprir o 

déficit que o ato acarreta no abastecimento de diversos internos e internas, como será 

demonstrado adiante. Ademais, como também se demonstrará no tópico específico, 

a restrição não evitou a contaminação dos presos nas unidades prisionais, de modo 

que segue em curso tal medida restritiva, sem comprovação técnica de eficácia para 

o fim pretendido e gerando insustentável afronta a direitos fundamentais desse grupo 

de indivíduos. 

Desde a edição das referidas normativas, inúmeros relatos de violações de 

direitos das pessoas privadas de liberdade têm aportado não só nos núcleos regionais 

da Defensoria Pública catarinense, mas na própria mídia local, dando conta da 

violação dos direitos das pessoas presas por parte de seus familiares. 

A título exemplificativo, destaca-se: 

 Em 5 de maio de 2020, a Comissão Estadual Pró-Sistema de 

Prevenção e Combate à Tortura encaminhou à Defensoria Pública o 

ofício circular nº 011-2020.CPCTSC dando conta de que, a partir de 

ofícios encaminhados a diversas organizações e instituições, bem 

como de denúncias apresentadas por familiares das pessoas 

privadas de liberdade e profissionais da saúde, constataram 

violações de direitos tais como: a) restrição de acesso e 

informações referentes aos presos e às presas, indicando 

reclamações dos familiares “para que tenham notícias verídicas 

sobre o estado das pessoas privadas de liberdade, para amenizar 

as angustias dos familiares que sofrem sem saber o que fazer, sem 

notícias e sem saber como ajudá-los nesse momento”; b) restrição 

das visitas, sendo que “Nos formulários recebidos, esse tem sido 

um dos pontos mais criticados por familiares, pois cerceia o contato, 
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gerando fragilidade dos vínculos sociais e sentimento de ansiedade 

por parte das pessoas externas, que ficam sem notícias das reais 

condições do interno. Ademais, registramos nosso manifesto pela 

ampliação da frequência e do tempo das visitas”; c) suspensão do 

recebimento de alimentos e itens de higiene; d) suspensão das 

atividades educacionais; e) falta de equipamentos de proteção 

individual; e f) superlotação e falta de estrutura para isolamento e 

tratamento dos eventuais contaminados. 

 No dia 26 de junho de 2020, a Defensora Pública titular da 3ª 

Defensoria de Itajaí, remeteu notícia de fato ao Grupo de Apoio às 

Pessoas em Vulnerabilidade dando conta de e-mails encaminhados 

por familiares de apenados naquela Comarca dando conta de 

situação precária de higiene em razão da suspensão das 

sacolas, sendo que “Após solicitarmos a identificação das pessoas 

que enviaram os e-mails, 6 delas se identificaram” e, assim, a colega 

realizou atendimento individualizado aos presos. Relatou que “todos 

foram unânimes em afirmar que o material de higiene fornecido pela 

unidade não é suficiente para garantir a manutenção da higiene 

pessoal e limpeza das celas (...). Comentaram que já recebiam os 

mesmos itens e nas mesmas quantidades informadas, antes da 

pandemia (...). Por vezes escolhem entre utilizar os itens para limpar 

as celas e não lhes sobra para a própria higiene pessoal, para evitar 

qualquer responsabilização disciplinar. Em razão da suspensão das 

sacolas, não são fornecidos outros itens que complementavam 

esses itens para higiene, como: sabonete, desodorante, pasta de 

dente, sabão líquido, detergente, desinfetante e mais aparelhos de 

barbear”. 

 No mesmo sentido, em diversos Municípios do Estado, como 

Blumenau3, Joinville4, Itajaí5, Criciúma6 e Mafra7, familiares de 

indivíduos privados de liberdade vêm protestando nas Unidades do 

Estado por conta da restrição desproporcional das visitas 

virtuais e falta de itens de higiene e alimentação e acesso à 

informação, o que vem causando recorrente receio com relação à 

segurança e integridade dos internos e dos agentes, com a 

iminência de possíveis rebeliões. 

                                                           
3 https://omunicipioblumenau.com.br/um-sabonete-por-cela-familiares-relatam-situacao-precaria-na-penitenciaria-
industrial-de-blumenau/ Acesso em 21/jul de 2020. 
4 https://www.nsctotal.com.br/noticias/o-que-querem-os-familiares-dos-detentos-de-joinville-que-protestaram-
nesta-sexta-feira Acesso em 21/jul de 2020. 
5 https://www.nsctotal.com.br/noticias/familiares-de-presos-fazem-manifestacao-no-complexo-prisional-da-
canhanduba-em-itajai Acesso em 21/jul de 2020. 
6 http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/familias-de-detentos-protestam-por-melhorias-no-presidio-santa-
augusta-direcao-da-unidade-rebate Acesso em 21/jul de 2020. 
7 https://www.jmais.com.br/familiares-de-presos-realizam-manifesto-em-frente-ao-presidio-de-mafra/ Acesso em 
21/jul de 2020. 

https://omunicipioblumenau.com.br/um-sabonete-por-cela-familiares-relatam-situacao-precaria-na-penitenciaria-industrial-de-blumenau/
https://omunicipioblumenau.com.br/um-sabonete-por-cela-familiares-relatam-situacao-precaria-na-penitenciaria-industrial-de-blumenau/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/o-que-querem-os-familiares-dos-detentos-de-joinville-que-protestaram-nesta-sexta-feira
https://www.nsctotal.com.br/noticias/o-que-querem-os-familiares-dos-detentos-de-joinville-que-protestaram-nesta-sexta-feira
https://www.nsctotal.com.br/noticias/familiares-de-presos-fazem-manifestacao-no-complexo-prisional-da-canhanduba-em-itajai
https://www.nsctotal.com.br/noticias/familiares-de-presos-fazem-manifestacao-no-complexo-prisional-da-canhanduba-em-itajai
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/familias-de-detentos-protestam-por-melhorias-no-presidio-santa-augusta-direcao-da-unidade-rebate
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/familias-de-detentos-protestam-por-melhorias-no-presidio-santa-augusta-direcao-da-unidade-rebate
https://www.jmais.com.br/familiares-de-presos-realizam-manifesto-em-frente-ao-presidio-de-mafra/
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 Em 18 de junho, também respaldados nos atendimentos e 

denúncias recebidas pelos profissionais atuantes, a OAB/SC, por 

meio da Comissão de Assuntos Prisionais, com apoio da Associação 

dos Advogados Criminalistas, “fez requerimento ao governo do 

Estado pelo retorno da entrega de alimentos, remédios, itens de 

higiene pessoal e vestuário para todas as pessoas presas ou 

internadas no sistema prisional ou socioeducativo, durante a 

pandemia do Coronavírus”, demonstrando que a percepção da 

violação de direitos com tal restrição é patente entre diversos setores 

que atuam na defesa do direito das pessoas privadas de liberdade 

no Estado. 

 No dia 15 de julho, por meio de áudio que ora se anexa, membros 

do GAPV da DPE-SC receberam relatos da falta de itens de higiene 

e outras violações de direito na Unidade Prisional de Blumenau, 

reportando, inclusive, possibilidade de “paralisação” dos presos, 

mais uma vez frisando a necessidade urgente de atuação para 

preservar direitos das pessoas privadas de liberdade e evitar 

rebeliões nas unidades, como já ocorreu e vem ocorrendo 

noutros países8 e Estados9. 

Diante de tal cenário, destaca-se que o Grupo de Apoio às Pessoas em 

Situação de Vulnerabilidade enviou, em 30.06.2020, a Recomendação Administrativa 

nº 9/2020/DPE-SC/GAPV ao Secretário de Estado da Secretaria da Administração 

Prisional e Socioeducativa, anexo, recomendando: 

a) a INSERÇÃO nos boletins informativos disponibilizados no sítio 

eletrônico da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa 

a individualização dos números de casos diagnosticados de COVID-

19 em cada unidade e não apenas o quantum total no Estado; 

b) a GARANTIA por meio da edição de nova Portaria, da ampliação 

das visitas virtuais, a fim de que se deem com a mesma periodicidade 

em que ocorriam na modalidade presencial, assegurado, de todo 

modo, ao menos, 2 (duas) visitas mensais por indivíduo e a duração 

superior aos ínfimos 10 (dez) minutos atualmente seguidos por 

diversas unidades prisionais; 

c) a AUTORIZAÇÃO, por meio de nova Portaria, para fins de 

realização de cadastro de visitas virtuais, a apresentação, por parte 

dos visitantes, de quaisquer documentos oficiais reconhecidos como 

                                                           
8 Conforme https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/breves/coronavirus-rebeliao-presidios-italia/ e 
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2020-03-23/rebeliao-motivada-por-coronavirus-deixa-23-mortos-e-80-
feridos-na-colombia.html acessados em 23/jul de 2020. 
9 Conforme https://veja.abril.com.br/blog/radar/depen-preve-rebelioes-por-efeito-da-covid-e-quer-mais-municao-
nas-prisoes/ e https://www.poder360.com.br/brasil/prisoes-tem-rebeliao-e-fuga-apos-suspensao-de-visitas-para-
evitar-covid-19/ acessados em 23/jul de 2020. 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/breves/coronavirus-rebeliao-presidios-italia/
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2020-03-23/rebeliao-motivada-por-coronavirus-deixa-23-mortos-e-80-feridos-na-colombia.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2020-03-23/rebeliao-motivada-por-coronavirus-deixa-23-mortos-e-80-feridos-na-colombia.html
https://veja.abril.com.br/blog/radar/depen-preve-rebelioes-por-efeito-da-covid-e-quer-mais-municao-nas-prisoes/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/depen-preve-rebelioes-por-efeito-da-covid-e-quer-mais-municao-nas-prisoes/
https://www.poder360.com.br/brasil/prisoes-tem-rebeliao-e-fuga-apos-suspensao-de-visitas-para-evitar-covid-19/
https://www.poder360.com.br/brasil/prisoes-tem-rebeliao-e-fuga-apos-suspensao-de-visitas-para-evitar-covid-19/
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hábeis a comprovar a identidade física, tais como a Carteira Nacional 

de Habilitação, a Carteira de Trabalho, Carteira Profissional e 

Passaporte, para além da própria Carteira de Identidade; 

e, por fim; 

d) o RESTABELECIMENTO da permissão de entrega de materiais 

complementares de alimentação, higiene e, inclusive, EPI’s por 

amigos e familiares de internas e internos, devendo a Unidade 

Prisional adotar protocolo rígido para a higienização antes da entrega 

dos itens à destinatária ou ao destinatário. 

A Recomendação não foi atendida e nem ao menos respondida pelo 

requerido até o presente momento.  

Destaca-se, nesse contexto, que os órgãos da execução penal como a 

Defensoria Pública e o próprio Poder Judiciário vêm enfrentando, ainda, dificuldades 

cotidianas na adoção de medidas eficazes para evitar o rápido alastramento da 

contaminação no interior das Unidades também em razão da falta de meio célere de 

acesso à informação. 

Nessa toada, não se ignora que a SAP, desde o início da pandemia, teve a 

iniciativa de criar sítio eletrônico específico10 destinado a publicar informações sobre 

contaminações entre funcionários, agentes e pessoas privadas de liberdade no 

Estado.  

Ocorre que referido endereço não divulga as contaminações em cada 

unidade prisional, de sorte que acaba tendo pouco efeito prático no acesso à 

informação por parte dos familiares e mesmo como mecanismo de auxílio na adoção 

de medidas para conter a propagação, eis que as Unidades – evidentemente – são 

isoladas e distantes entre si. 

Assim, a despeito da ausência de perspectiva de um fim próximo para a 

situação de pandemia, mantem-se, assim, e sem perspectiva de solução, grave 

situação de violação de direitos das pessoas presas, com fornecimento de 

alimentação e condições de higiene insuficiente, facilitação do rompimento de vínculos 

familiares em razão da redução desproporcional das visitas, bem como ausência de 

informações claras, precisas e regulares sobre a contaminação por coronavírus no 

interior das unidades prisionais catarinenses. 

Diante desse fato, entendendo tais medidas como violadoras de direitos 

fundamentais das pessoas privadas de liberdade e seus familiares, sem, contudo, ter 

garantida a proporcionalidade diante da necessária adoção de medidas de contenção 

da pandemia no sistema prisional, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, 

                                                           
10 https://www.sap.sc.gov.br/index.php/noticias/todas-as-noticias/9019-boletim-covid-19-26-05-2020 Acessado 
em 26/5/2020. 

https://www.sap.sc.gov.br/index.php/noticias/todas-as-noticias/9019-boletim-covid-19-26-05-2020
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por intermédio do Grupo de Apoio às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, vem 

propor a presente ação civil pública.  

Em síntese, o necessário. 

 

3. DAS QUESTÕES DE DIREITO  

3.1. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DAS PESSOAS PRESAS NO ESTADO 

DE SANTA CATARINA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DE COVID-19 

 

3.1.1. O estado de exceção inconstitucional de incomunicabilidade 

das pessoas presas. Da restrição desproporcional ao direito à 

convivência familiar. 

 

Em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam 

doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem 

estabelecidos de atuação a situação já se mostra aterradora, com um grande número 

de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, 

a perspectiva diante da pandemia de Coronavírus é ainda mais preocupante.  

Não por outra razão, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Recomendação n. 62 do CNJ, destinada aos Tribunais e Magistrados de todo o País, 

com medidas preventivas e de enfrentamento à crise sanitária. Especificamente em 

relação aos Juízo de Execução Penal, orientou, conforme o contexto local, medidas 

preventivas e de contenção à pandemia nos interior das unidades tais como a 

concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto em presídios 

superlotados (artigo 5º, I, “b”), concessão de prisão domiciliar a todas as pessoas 

presas em regime aberto e semiaberto (artigo 5º, III), concessão de prisão domiciliar 

de pessoa presa com diagnótisco suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante 

relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no 

estabelecimento penal (artigo 5º, IV), entre outros. 

Em que pese tal cenário, não fora deferido nenhum pedido coletivo e de 

proporções efetivas para diminuição da população carcerária do estado de Santa 

Catarina pelo Poder Judiciário nesse período, havendo decisões pontuais em 

situações individuais, o que não – comprovadamente – não minimizou o caos do 

sistema carcerário.  

Por outro lado, como exposto na síntese fática, não tardou para que se 

desse início às restrições aos direitos dos presos por intermédios de sucessivas 

Portarias. 

No que toca à convivência familiar, inicialmente, como forma de evitar o 

contágio no interior das unidades, ocorreu a suspensão das visitas, por meio das 
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Portarias n. 190/GABS/SAP, de 17 de março de 2020 e 191/GABS/SAP, de 18 de 

março de 2020. A comunicação via correspondência foi igualmente cessada. 

Na sequência, as Portarias n. 231/GABS/SAP e 254/GABS/SAP, 

estabeleceram, respectivamente, a viabilidade de recebimento de correspondência 

virtual, limitada a uma única por mês, bem como as visitas virtuais, a seguir 

detalhadas. 

De acordo com o art. 1º, da Portaria n. 254/GABS/SAP, as visitas virtuais 

ocorrerão de forma supervisionada, nas seguintes modalidades: 

I – ligação telefônica, por recurso de viva voz; 

II – vídeochamada por meio de aparelho telefônico móvel ou tablet; 

III – videochamada por meio de computador, tipo desktop ou 

notebook; 

IV – videoconferência. 

§1º Para fins desta Portaria entende-se por: 

I – visita virtual: quaisquer modalidades previstas no caput deste 

artigo; 

II – chamada: toda a ação de iniciar a visita virtual; e, 

III – operador: todo o servidor ou funcionário que estiver atuando no 

procedimento. 

O § 4º do mesmo artigo estabeleceu:  

§ 4º O reeducando terá direito ao menos 01 (uma) visita virtual por 

mês, ressaltando que as modalidades arroladas no caput deste artigo 

não são cumulativas, ou seja, somente uma delas poderá ser 

realizada durante o referido período.  

No art. 2º consta que: a duração da visitação virtual será de, no máximo 

10 (dez) minutos, em quaisquer das modalidades. 

Por sua vez, o § 2º, do artigo 1º, restringe a realização da visita 

exclusivamente “(...) aos visitantes já cadastrados no Sistema i-PEN”. 

A despeito da legítima preocupação da SEAPS, decorrente de real 

necessidade de gerenciar as demandas decorrente da pandemia de coronavírus, a 

Portaria é manifestamente inconvencional, inconstitucional e ilegal, à medida em que, 

inexistindo previsão de que o coronavírus deixará de circular nos próximos meses, 

restringe de modo excessivo a visitação, inviabilizando o exercício do direito à 

convivência familiar. 

Põe-se em discussão, no ponto, a garantia de dois direitos fundamentais, 

quais sejam, o direito à saúde e o direito à convivência familiar, que nesse caso podem 

estar em colisão. 
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De partida, registre-se que não se está a defender a viabilidade de retorno 

imediato às visitas presenciais na forma outrora vigente, sobretudo porque o 

isolamento social constitui, cientificamente, medida indispensável à contenção da 

doença, sobretudo nas unidades prisionais, ambiente que, conforme já exposto, 

possui potencial de alastramento ainda maior do que no ambiente externo. 

No entanto, se, por um lado, a suspensão das visitas nos moldes 

tradicionais busca atender ao intento de buscar preservar a saúde e a integridade 

física não só dos presos, mas da população como um todo, a implementação de visitas 

exclusivamente virtuais e nos moldes estabelecidos na Portaria 254/GABS/SAP, 

a saber, com a periodicidade de UMA ÚNICA vez a cada 30 dias, limitadas a 10 

MINUTOS e, ainda, com a proibição expressa da visitação por parte de familiares 

não cadastrados previamente ao início da pandemia, nem de longe se presta a 

concretizar de forma mínima o direito à convivência familiar, sobretudo diante da 

ausência de perspectiva do término da crise sanitária. 

Uma tal normativa, muito embora possua a pretensão de preservar o direito 

à convivência familiar da pessoa presa, compatibilizando-a com a situação de crise 

sanitária, não cumpre com o seu propósito, consistindo, pelo contrário, na negação do 

referido direito. 

Nesse interim, importante mencionar que é vedada a incomunicabilidade 

do preso inclusive durante Estado de Defesa, nos termos do artigo 136, § 3º, IV, da 

Constituição Federal. Se em um momento extremamente excepcional de suspensão 

de direitos fundamentais, motivado por “grave e iminente instabilidade institucional ou 

atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza”, nos termos do caput 

do referido artigo, não se permite a incomunicabilidade da pessoa presa, não é 

aceitável que isso se dê no presente momento quando ainda vivemos, ao menos 

formalmente, uma normalidade democrática. 

O direito da pessoa privada de liberdade à convivência familiar 

decorre, em primeira instância, do princípio da dignidade humana, elevada a 

princípio fundamental pelo artigo 1° da Constituição Federal. Conforme ensina INGO 

WOLFGANG SARLET, “do princípio da dignidade da pessoa podem e até mesmo 

devem ser deduzidas posições subjetivas fundamentais e deveres, ainda que não 

expressamente positivados”11 

Da mesma forma, encontra respaldo na vedação às penas cruéis, prevista 

no artigo 5°, XLVII, “e”, da Constituição Federal. A pena privativa de liberdade limita-

se a restringir a liberdade de ir e vir do condenado, de modo que a privação de outros 

direitos como a manutenção dos vínculos afetivos familiares confere elementos de 

crueldade à execução da pena, de forma incompatível com a ordem constitucional. 

                                                           
11 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 280. 
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No âmbito internacional, as Regras de Mandela (Regras Mínimas para o 

Tratamento de Reclusos das Nações Unidas) apresentam, na Regra 58, a 

necessidade de se garantir periodicamente a comunicação com a família e 

amigos por meio de visitas, correspondências e, utilizando, se possível, meios 

de telecomunicação, digitais, eletrônicos e outros. 

Por sua vez, a Lei de Execução Penal previu o direito de visita como um 

dos direitos da pessoa presa, conforme consta em seu artigo 41, X, além de destacar 

que “Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei” (artigo 3º, LEP). O legislador deu destaque a 

esse elemento apontando que a pena tem como fim “proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado”, conforme artigo 1° da 

mesma lei. Ainda que sejam possíveis diversas críticas à possibilidade de se alcançar 

tal objetivo em um sistema prisional superlotado e insalubre como o brasileiro, é 

inegável que é impossível pensar em qualquer possibilidade de “harmônica integração 

social” da pessoa presa caso ela seja afastada do convívio com seus familiares. 

Por fim, no âmbito da crise sanitária atual, há que se considerar a 

recentíssima Recomendação n. 27 de 2020, do Conselho Nacional de Direitos 

Humanos, editada em 09.07.2020, que recomenda às autoridades públicas estaduais 

responsáveis pela gestão, a progressiva regularização das visitas familiares 

respeitando os protocolos sanitários, tanto quanto possível e desejável, 

assegurando o fornecimento de itens de alimentação, saúde e higiene, de caráter 

complementar sem desonerar as obrigações do Estado. Igualmente, o documento 

recomenda às autoridades do sistema de justiça que fiscalizem o cumprimento de tais 

medidas. 

Textualmente:  

Art. 1º - Recomendar que as autoridades públicas estaduais 

responsáveis pela gestão garantam e as autoridades do sistema de 

justiça fiscalizem o cumprimento do Direito Humano à Alimentação 

Adequada das pessoas privadas de liberdade sem o prejuízo da 

necessária adoção de medidas liberatórias, conforme o perfil dos 

titulares do direito previsto na Recomendação nº 62 do CNJ, e a 

progressiva regularização das visitas familiares respeitando os 

protocolos sanitários, tanto quanto possível e desejável, assegurando 

o fornecimento de itens de alimentação, saúde e higiene, de caráter 

complementar sem desonerar as obrigações do Estado. 

Ao se cuidar de conflito entre direitos fundamentais, a doutrina reconhece 

a necessidade da realização de um juízo de ponderação. Para tanto, o postulado 

normativo (Humberto Ávila) ou máxima da proporcionalidade (Robert Alexy) serve 

como a balança dos interesses em jogo. Para sua boa aplicação, utiliza-se de três 
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máximas parciais (Robert Alexy): adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito.  

Em brevíssimo e precário resumo, a máxima parcial da adequação 

estabelece que o ato somente poderá ser adequado quando o meio utilizado for apto 

para a finalidade almejada. A necessidade exige a utilização do meio menos danoso 

aos direitos fundamentais para o atingimento do fim proposto. Por fim, a 

proporcionalidade em sentido estrito estabelece uma relação entre o custo para os 

direitos fundamentais da medida tomada e os benefícios trazidos por ela.  

Pois bem.  

Aplicando as máximas parciais delineadas acima, é possível constatar que 

as medidas adotadas pelo Poder Público, são inadequadas ao fim proposto (preservar 

a saúde individual e pública ao mesmo tempo em que se preserva o direito à 

convivência familiar), são desnecessárias e extremamente gravosas aos direitos 

fundamentais dos presos. 

Inadequadas porque não levam em consideração o fato de que novos 

presos permanecem ingressando nas unidades todos os dias e fazem igualmente jus 

à convivência familiar. Não há qualquer razão para que se negue a seus familiares a 

realização do cadastro de visitante. Em verdade, mesmo em relação a presos antigos, 

não há motivação idônea e razoável a impedir a realização de cadastro posterior à 

pandemia. Para além disso, a periodicidade e a forma determinada pela Portaria – 

uma única visita virtual mensal de no máximo 10 minutos – não se presta a 

manutenção de quaisquer vínculos familiares, sobretudo porque inexiste previsão de 

término da crise sanitária. 

Desnecessária porque o Poder Público possui plenas condições de 

desenvolver e apresentar um plano gradual de restabelecimento das visitas 

presenciais e, imediatamente, ampliar a frequência das visitas virtuais, bem como seu 

tempo máximo de duração, sem colocar em risco a saúde pública.  É preciso ter em 

mente que o fluxo dos servidores que atuam nas unidades e a entrada de novas 

pessoas presas faz com que a restrição imposta em relação às visitas não seja capaz 

de conter a disseminação da pandemia nesses locais. Vale dizer - muito embora 

suprimido o direito à convivência familiar a pretexto de idealmente evitar a propagação 

do vírus, os procedimentos inerentes à rotina carcerária continuam ocorrendo 

normalmente – há constante entrada e saída de presos, seja em decorrência de novas 

prisões, recapturas transferências, ou, ainda, do retorno das saídas temporárias.  

Tanto o é que a contaminação no interior das unidades é uma realidade 

crescente nas unidades prisionais catarinenses: conforme informado recentemente 

(22.07.2020) na grande mídia metade dos presos de Santa Catarina que realizou o 

teste para Coronavírus testou positivo12. 

                                                           
12 https://istoe.com.br/metade-dos-presos-em-cadeia-de-sc-que-fez-exame-para-covid-19-testou-positivo/ 

https://istoe.com.br/metade-dos-presos-em-cadeia-de-sc-que-fez-exame-para-covid-19-testou-positivo/
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Na Capital catarinense, os Ofícios n. 096/GAB/DIPF2020, n. 

108/GAB/DIPF/2020 e 119/GAB/DIPF/2020 encaminhados pelo Diretor da 

Penitenciária de Florianópolis, respectivamente nos dias 08.07.2020, 16.07.2020 e 

22.07.2020 (em anexo), por exemplo, escancaram a escalada de contaminações e 

isolamentos de pessoas presas em condições inaceitáveis de cumprimento de pena, 

vez que privadas do banho de sol (pátio) e das próprias visitas virtuais. O primeiro 

documento informa que os presos da Galeria A e D do COT “não estão saindo para 

o pátio para não correr risco de contágio”. Por sua vez, dias depois, o segundo 

documento dá conta de que a “Galeria B do Centro de Observação e Triagem – 

COT também se encontra isolada, não podendo receber visitas de advogados e 

nem realizar as visitas virtuais”. Por fim, o ofício encaminhado em 23.07.2020 dá 

conta do isolamento total do Centro de Observação e Triagem. 

Da mesma forma, se observa a crescente contaminação em Itajaí13, 

Criciúma14, Joinville15, entre outras cidades. 

Ora, como se vê, muito embora as visitas presenciais tenham sido 

suspensas e, em muitos casos, até mesmo as poucas visitas virtuais, o vírus 

continua se alastrando no interior das unidades, pelo que resta evidente que não é 

restringindo direito essencial da pessoa privada de liberdade (convivência familiar) 

que a pandemia será contida. 

Em verdade, a realização das visitas, observadas as devidas precauções, 

em nada contribui para tal quadro. A própria Recomendação n. 62 do CNJ, 

expedida em decorrência da crise sanitária, apresenta medidas tendente a adequar o 

regime de visitas, prevendo, entre outras: 

III – obrigatoriedade de higienização dos espaços de visitação e 

fornecimento de máscaras e itens de proteção individual aos 

visitantes, conforme o protocolo sanitário;  

IV – proibição da entrada de visitantes que apresentem febre ou 

sintomas respiratórios associados à Covid-19 e encaminhamento 

para o serviço de saúde de referência; 

V – adoção prioritária do fracionamento da visitação em diferentes 

dias e horários, a fim de reduzir o número de pessoas que circulam 

nos locais e assegurar a manutenção de distância respiratória segura; 

 VI – previsão de medidas alternativas compensatórias às restrições 

de visitas, facilitando a utilização de outros meios de comunicação. 

                                                           
13 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/11/mais-de-200-detentos-de-presidio-de-itajai-tem-
diagnostico-confirmado-para-covid-19.ghtml 
14 http://www.engeplus.com.br/noticia/saude/2020/covid-19-casos-no-presidio-santa-augusta-preocupam-
advogados-numero-subiu-de-0-para-130-em-15-dias 
15 https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/17/seis-servidores-do-sistema-prisional-de-joinville-com-
covid-19-sao-afastados.ghtml 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/11/mais-de-200-detentos-de-presidio-de-itajai-tem-diagnostico-confirmado-para-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/07/11/mais-de-200-detentos-de-presidio-de-itajai-tem-diagnostico-confirmado-para-covid-19.ghtml
http://www.engeplus.com.br/noticia/saude/2020/covid-19-casos-no-presidio-santa-augusta-preocupam-advogados-numero-subiu-de-0-para-130-em-15-dias
http://www.engeplus.com.br/noticia/saude/2020/covid-19-casos-no-presidio-santa-augusta-preocupam-advogados-numero-subiu-de-0-para-130-em-15-dias
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/17/seis-servidores-do-sistema-prisional-de-joinville-com-covid-19-sao-afastados.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/06/17/seis-servidores-do-sistema-prisional-de-joinville-com-covid-19-sao-afastados.ghtml
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 Parágrafo único. Na hipótese de restrição de visitas, não poderá ser 

limitado o fornecimento de alimentação, medicamentos, vestuário, 

itens de higiene e limpeza trazidos pelos visitantes. 

Vê-se que inexiste qualquer previsão de supressão do direito, de modo que 

as medidas destinadas ao controle da contaminação devem ser compatíveis com a 

manutenção da convivência familiar, até mesmo por inexistir previsão próxima de 

erradicação da doença. 

Somado a isso, tem-se o impacto extremamente negativo do rompimento 

do convívio familiar da pessoa presa, ferindo o próprio fim da pena voltado a 

“proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado”, previsto 

no artigo 1° da Lei de Execução Penal. 

Por fim, a última máxima parcial do princípio da proporcionalidade: 

relação entre o custo para os direitos fundamentais da medida tomada pelo DEAP e 

os benefícios trazidos por ela.  

Como já exposto, o ordenamento jurídico brasileiro garante à pessoa presa 

o direito à convivência familiar (artigo 41, X, LEP). Trata-se de direito basilar que 

informa a dignidade humana e dá concretude à vedação constitucional à imposição 

de penas cruéis (5°, XLVII, “e”, CRFB/88). Igualmente, a ordem internacional prevê a 

necessidade de se garantir periodicamente a comunicação com a família e amigos 

por meio de visitas, correspondências e, utilizando, se possível, meios de 

telecomunicação, digitais, eletrônicos e outros (Regra 58, Regras de Mandela). 

É cediço que as visitas significam um alívio à angústia da pessoa presa, 

sobretudo em tempos de pandemia, e facilita sobremaneira o seu retorno ao convívio 

social e familiar. O ambiente muitas vezes hostil das unidades é mitigado pela visita 

de familiares.  

Por outro lado, os benefícios trazidos pela Portaria dizem exclusivamente 

com a prevenção do contágio do coronavírus no sistema penitenciário que, como se 

vê das notícias a respeito da contaminação no âmbito carcerário catarinense, não 

cumpre o seu mister. Em verdade, a elaboração de um plano de restabelecimento 

gradual das visitas presenciais e o aumento da periodicidade das visitas na 

modalidade virtual, bem como a autorização para familiares não cadastrados em 

período anterior à pandemia em nada contribuem para o aumento dos níveis de 

contaminação. 

Inegável que medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus 

devem ser adotadas. Porém, quando se verifica que há alternativas igualmente 

idôneas de prevenção, conclui-se que os benefícios da visita virtual mensal e por 

apenas dez minutos praticamente inexistem em relação aos seus prejuízos à 

integridade emocional das pessoas privadas de liberdade.  



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GRUPO DE APOIO ÀS PESSOAS  
EM VULNERABILIDADE - GAPV 

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

 

Em relação à proibição de novos cadastramentos de visitantes, não só a 

desproporcionalidade, mas a violação à igualdade assoma a olhos vistos, à medida 

em que discrimina, sem qualquer razão, familiares que, por qualquer razão, ainda não 

possuam registro no SISP (sistema integrado de segurança pública). 

Ressalta-se que nesse momento os presos encontram-se sem trabalho, 

atividades de estudo e leitura, razão pela qual, mais do que nunca, indispensável o 

contato próximo e frequente dos familiares a fim de aplacar os efeitos desse cenário.  

Sendo assim, conclui-se necessário e possível a elaboração de um plano 

de restabelecimento gradual das visitas presenciais, o aumento da frequência e 

duração das visitas virtuais, bem como a autorização do cadastramento de 

novos familiares visitantes, sem prejuízo da contenção da pandemia, de modo a 

restringir de forma menos gravosa o direito fundamental à convivência familiar, direito 

esse que é completamente esvaziado com a manutenção das visitas nos moldes 

como vem acontecendo atualmente. 

No que toca ao aumento da frequência e duração das visitas virtuais, cita-

se, a título exemplificativo, a iniciativa capitaneada pelo CNJ e pelo Instituto 

Humanitas 360 com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que 

prevê a realização de visitas por chamadas de vídeos de até 40 minutos16. 

No sistema prisional do Paraná, tem-se notícia da mídia indicando 

realização de cerca de 15 a 20 visitas virtuais, com duração média de 30 minutos17, 

no período de segunda a sexta-feira. 

No Distrito Federal, como forma de minimizar os efeitos da medida extrema 

adotada de suspensão das visitas, e levando em consideração a maior vulnerabilidade 

dos idosos, a Vara de execuções Penais do Distrito Federa flexibilizou a 

incomunicabilidade permitindo que cada um dos presos idosos possa fazer uma 

ligação telefônica semanal para pai, mãe, companheiro (a) e/ou filho (a).18 

Dessa forma, tendo em vista sobretudo a ausência de notícias de que o 

vírus deixe de circular em data próxima, requer-se a procedência da ação para o fim 

de determinar ao Réu a obrigação de desenvolver e apresentar um plano gradual de 

restabelecimento das visitas presenciais, bem como ampliar a frequência e a duração 

das visitas virtuais instituídas pela Portaria n. 254/GABS/SAP, aplicando-se a mesma 

periodicidade da modalidade presencial, assegurada, de qualquer modo, ao menos 

uma visita virtual semanal em tempo superior aos ínfimos 10 minutos estipulados na 

normativa. Ainda, requer seja autorizada a realização de novos cadastros de visitas 

por parte de familiares e amigos não cadastrados previamente à pandemia. 

 

                                                           
16 https://www.conjur.com.br/2020-mai-08/visitas-virtuais-amenizam-impacto-fechamento-presidios) 
17 http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107338&tit=Visitas-virtuais-sao-ampliadas-no-
sistema-prisional-do-Parana 
18 https://is.gd/hbJcrs 

https://www.conjur.com.br/2020-mai-08/visitas-virtuais-amenizam-impacto-fechamento-presidios
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107338&tit=Visitas-virtuais-sao-ampliadas-no-sistema-prisional-do-Parana
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=107338&tit=Visitas-virtuais-sao-ampliadas-no-sistema-prisional-do-Parana
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3.2.  A violação aos direitos à alimentação suficiente, à assistência 

material e à saúde 

Consoante explanado, é cediço que a humanidade vive uma crise 

epidemiológica sem precedentes na história recente mundial. 

Os índices galopantes de contágio na unidade federativa catarinense 

inclusive levaram as autoridades governamentais a retroceder quanto à liberação de 

certas atividades dada a ocupação desenfreada dos leitos de UTIs de diversos 

nosocômios. 

No sistema prisional, o que antes parecia ser um cenário inatingível, 

verifica-se que o caos se avizinha, vez que em algumas semanas chegou-se ao índice 

de 400% no nível de contágio19. 

À guisa de exemplo, na Comarca de Criciúma-SC, houve um salto de 01 

(um) apenado contaminado para 20 (vinte) em questão de 10 (dez) dias, fato que 

motivou o órgão de execução a requerer emissão de boletim semanal sobre a 

existência de novos casos. 

Contudo, ainda que os cuidados venham sendo redobrados para cidadãos 

e cidadãs extramuros e, portanto, em gozo de plena liberdade, concernente ao 

sistema carcerário chega-se à conclusão de que medidas sanitárias adotadas vêm 

restringindo em demasia comezinhos direitos fundamentais dos reeducandos e 

reeducandas catarinenses, sobrevindo a este órgão diversas denúncias acerca da 

entrega de sacolas e itens básicos de alimentação/higiene, igualmente replicadas na 

imprensa. 

 Na Comarca de Criciúma, a mídia noticiou: 

A manhã deste sábado, dia 11, foi marcada por um protesto de 
familiares de detentos do Presídio Santa Augusta, em Criciúma. As 
famílias pedem por melhorias na unidade prisional e querem entregar 
roupas de inverno e cobertores aos presos. Porém, em virtude da 
pandemia do coronavírus, o Governo de Santa Catarina limitou a 
entrada dos donativos nas prisões de todo o Estado. 
As famílias ainda relataram que os banhos são gelados e as refeições 
também. Ane Michele Florentino Mazzuco participou do protesto na 
manhã de hoje e foi enfática ao falar sobre os presos. “Não queremos 
bater de frente com ninguém, queremos a liberação das roupas, que 
os presos não tomem banho gelados. São tratados iguais bichos. Eles 
não possuem nem roupa de frio”, conta.  

                                                           
19 https://floripacentro.com.br/sistema-prisional-de-sc-casos-confirmados-de-coronavirus-aumentam-400-em-30-
dias-o-que-pensa-o-judiciario/?utm_source=WhatsApp&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-presos 

https://floripacentro.com.br/sistema-prisional-de-sc-casos-confirmados-de-coronavirus-aumentam-400-em-30-dias-o-que-pensa-o-judiciario/?utm_source=WhatsApp&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-presos
https://floripacentro.com.br/sistema-prisional-de-sc-casos-confirmados-de-coronavirus-aumentam-400-em-30-dias-o-que-pensa-o-judiciario/?utm_source=WhatsApp&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-presos
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Também sobrevieram comunicações diretamente a caixa postal 

eletrônica da Defensoria carvoeira: 

(sem assunto) 
1 mensagem 
Sara Da Rosa <saradarosa781@gmail.com> 9 de julho de 2020 
17:29 
Para:  
Oi boa tarde diego me chamo sara vim aqui falar com vc sobre oque 
eu sube ontem , saiu dois presos do presidio Santa Augusta de alvará 
e eles mesmo falaram que la dentro do presidio esta sendo bem dificil 
a situação o banho eles taoo dando gelado comida com barata sabe 
vc poderia da uma olhadinha estou bem preocupada com meu esposo 
ele se encontra la.. agradeço a atenção obrigada! 

 

IZAQUE CASTRO 
1 mensagem 
Humberto santos <betoromeu63@gmail.com> 10 de julho de 2020 
14:13 
Para: DIEGO TORRES  
Por favor gostaria de saber sobre sua sentença e porque eles não 
deixam eu levar as roupas pra ele no presídio fui lá não aceitaram 
...nao sei qual galeria e sela ele está não posso me comunicar com 
ele nem por carta não posso levar nada pra ele...obrigado fico 
esperando sua resposta 

 

Em vista dos relatos acima, a 5ª Defensoria inclusive requisitou (ofício n. 

056/2020 e ofício n. 058/2020) ao ergástulo local a verossimilhança das alegações, 
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consoante despacho e ofício que seguem anexos, igualmente corroborados por 

denúncias formalizadas pela caixa postal do núcleo. 

 Na Comarca de Itajaí-SC20, também houve repercussão: 

Parentes reivindicam pontos como a entrada de produtos de 
alimentação e higiene enviados pelas famílias, o que foi suspenso por 
causa da pandemia de covid-19 
Familiares de detentos do Complexo Prisional da Canhanduba, em 
Itajaí, fizeram uma manifestação na tarde deste domingo (5). Eles 
cobram que a administração da unidade aceite a entrega de alimentos 
e produtos de higiene enviados para os presos. 
Por causa da pandemia do novo coronavírus, a disponibilização 
desses produtos ficou restrita aos que são entregues pela empresa 
responsável por administrar o presídio e a penitenciária. A intenção 
era evitar a contaminação por covid-19. 

 

Tal informação inclusive é reforçada pelo núcleo de atuação em execução 

penal de referida localidade conforme e-mail ora transcrito: 

 

                                                           
20 https://www.nsctotal.com.br/noticias/familiares-de-presos-fazem-manifestacao-no-complexo-prisional-da-
canhanduba-em-itajai 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/familiares-de-presos-fazem-manifestacao-no-complexo-prisional-da-canhanduba-em-itajai
https://www.nsctotal.com.br/noticias/familiares-de-presos-fazem-manifestacao-no-complexo-prisional-da-canhanduba-em-itajai
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 Em Blumenau21: 

Um sabonete por cela, detentos escovando os dentes com água, 
escovas já sem cerdas e alimentação inapropriada. Estes são os 
relatos de ao menos oito familiares de detentos sobre o que vem 
ocorrendo na Penitenciária Industrial de Blumenau (PIB). 
Com a chegada da pandemia da Covid-19, as regras para contato 
com os apenados ficaram ainda mais rígidas. Não existe a 
possibilidade de visitação, e, além disso, estão proibidas as entregas 
de sacolões com alimentos ou kits de higiene. É isto que estes 
parentes – em sua maioria, esposas e mães de detentos – tentam 
retomar. 

 Na cidade de Joinvile-SC22, também eclodiu protesto divulgado 

pela mídia: 

Além disso, sem as visitas presenciais, os detentos deixaram de 

receber roupas e produtos de higiene que eram levados pela família. 

A situação é pior no Presídio Regional de Joinville, onde os internos 

dependem das bolsas levadas pelos parentes para receber itens 

como cuecas, toalhas e lençóis. Itens de higiene também estão sendo 

entregues com restrições. Na Penitenciária Industrial, que é 

administrada por uma empresa terceirizada, as roupas são fornecidas 

pela instituição, mas não há entrega de desodorantes 

 

 

 Em Mafra23, periódico local deu publicidade ao descaso e 

negligência: 

                                                           
21 https://omunicipioblumenau.com.br/um-sabonete-por-cela-familiares-relatam-situacao-precaria-na-
penitenciaria-industrial-de-blumenau/ 
22 https://www.nsctotal.com.br/noticias/o-que-querem-os-familiares-dos-detentos-de-joinville-que-protestaram-
nesta-sexta-feira 
23 https://www.jmais.com.br/familiares-de-presos-realizam-manifesto-em-frente-ao-presidio-de-mafra/ 

https://omunicipioblumenau.com.br/um-sabonete-por-cela-familiares-relatam-situacao-precaria-na-penitenciaria-industrial-de-blumenau/
https://omunicipioblumenau.com.br/um-sabonete-por-cela-familiares-relatam-situacao-precaria-na-penitenciaria-industrial-de-blumenau/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/o-que-querem-os-familiares-dos-detentos-de-joinville-que-protestaram-nesta-sexta-feira
https://www.nsctotal.com.br/noticias/o-que-querem-os-familiares-dos-detentos-de-joinville-que-protestaram-nesta-sexta-feira
https://www.jmais.com.br/familiares-de-presos-realizam-manifesto-em-frente-ao-presidio-de-mafra/


 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GRUPO DE APOIO ÀS PESSOAS  
EM VULNERABILIDADE - GAPV 

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

 

 

“Eles afirmam não ter higiene, que a alimentação é precária, que 

muitos não têm chinelos e vivem um verdadeiro caos. Queremos que 

nossos direitos como família sejam assegurados. Temos o direito de 

ter contato com nossos familiares, direito de levar uma alimentação 

mínima e higiene até os mesmos. Eles precisam ter seus direitos 

humanos preservados”, reivindicam os familiares. 

O assunto relativo ao ingresso de itens básicos foi inclusive objeto de 

deliberação pela Comissão Estadual Pró-Sistema de Prevenção e Combate à 

Tortura Estado de Santa Catarina, conforme Ata da reunião ocorrida em 10 de julho 

de 2020: 

Os relatos que também chegam são de que os presos não têm 

materiais de higiene, como creme dental, sabonete e shampoo, e 

durante a pandemia ainda, sem sabão e álcool gel, e na 

alimentação servida, muitas reclamações de comida azeda e com 

“lixo”. Diante do exposto, foi oficializado a denúncia para Defensoria, 

MP, Judiciário, GMF, Controle Social, ressaltando o caráter 

contributivo da Comissão Estadual Pró-Sistema de Prevenção e 

Combate a Tortura foi solicitado providências para verificar as 

denúncias e punir os possíveis culpados. O processo foi protocolado 

como petição criminal, pelo Conselho da Comunidade de 

Florianópolis. Como desfecho, o processo foi parar no Ministério 

Público e o Tribunal de Justiça manifestaram-se pela intimação dos 

denunciantes, Conselho da Comunidade na Execução Penal da 

Capital e Comissão Estadual Pró-Sistema de Prevenção e Combate 

a Tortura Estado de Santa Catarina, para apresentarem nos autos 

maiores informações sobre o alegado. O grupo debateu sobre as 

medidas de prevenção a COVID-19, adotada pelo Estado. 

Creivandete, da Diretoria de Vigilância Sanitária, responsável pelo 

sistema prisional e socioeducativo explanou as justificativas para atual 

conjuntura do sistema. Informa que de fato tem ocorrido banhos 

frios, pois existe apenas uma tomada na cela. Como se utiliza 

rabichos para esquentar a água, as resistências dos chuveiros não 

aguentam. Porém, informa que já está sendo providenciado a compra 

de novas resistências. Também abordou que a VISA fez inspeções 

nos restaurantes que serve a alimentação no presídio de Florianópolis 

e não encontraram irregularidades. Sobre a entrada de sacolas e 

cobertores, informa que estão proibidos, de fato, para prevenir a 

entrada da COVID-19 e que partiu da Vigilância Sanitária a não 

permissão para entrada das “sacolas”. 

(grifei) 
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De se ressaltar, ademais, que chegou ao conhecimento deste órgão que 

presos regalias vêm sendo autorizados a receber materiais e sacolas, o que denota 

falta de isonomia com os reeducandos restantes, porquanto se é possível aplicar 

medidas de higiene e precauções sobre tais internos, factível que se estenda esta 

prática para todos (s) presos(as). Veja-se: 

 

Certifico que nesta data entrevistei PAULO VIDAL (0006416- 

17.2019.8.24.0020 – via videoconferência com Presídio Santa Augusta, 

acerca da notícia de ter testado positivo para o novo corona vírus ao que se 

indagou sobre a concordância em realizar eventual pedido de prisão 

domiciliar, sendo que o declarante anuiu que a Defensoria Pública averigue 

referida possibilidade. Até porque tem 

pressão baixa, é idoso. Afirma ter problema de coração, “próstata inchada”. 

Afirma que se sente pesado, tossiu muito. O problema de “olfato” e “cheiro” 

não tem mais. Informa que está recebendo sacola da família e que é 

higienizada. É preso regalia. Está na cela com mais 7 presos 

 

Compulsando o arcabouço normativo da Secretaria de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa, vislumbra-se que o termo inicial das 

referidas limitações noticiadas decorre da Portaria n. 198/GABS/SAP, de 18 de 

março de 2020 que assim dispôs: 

Portaria 198/GABS/SAP, DE 18/03/2020 

Determina a suspensão do recebimento de alimentos e itens (sacolas), 

trazidas pela família dos reeducandos e adolescentes do 

sistema prisional e socioeducativo catarinense.” 

Considerando os termos do Decreto nº 509, de 17 de março de 

2020 e o disposto no Decreto nº 515, de 17 de março de 2020; 

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 vulnerabilidade a que estão sujeitos os presos e 

adolescentes em conflito com a lei, em razão da característica do ambiente 

de internação coletiva das unidades prisionais e socioeducativas; 

Considerando as orientações da Secretaria de Estado da Saúde 

e as regras e protocolos de prevenção a serem adotados. O Secretário de 

Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, e com fulcro no processo SJC 21854/2020, 

resolve: 

Art. 1º Suspender o recebimento de alimentos e itens (sacolas), 

trazidas pela família dos reeducandos e adolescentes do sistema 

prisional e socioeducativo catarinense. 
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Art. 2º A medida determinada na presente portaria vigora por prazo 

inicial de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada em caso de 

necessidade. 

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

LEANDRO ANTÔNIO SOARES LIMA 

Secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa 

(grifei) 

Tal normativo foi prorrogado por mais trinta (30) dias, conforme se observa: 

PORTARIA Nº 661/GABSA/SAP, DE 13/07/2020.  

“Prorroga a duração das medidas definidas na Portaria nº 198/ 

GABS/SAP”. CONSIDERANDO o disciplinado no Decreto nº 515, de 

17 de março de 2020, o Decreto nº 524, de 23 de março de 2020, bem 

como as determinações do Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020 e 

suas alterações posteriores. CONSIDERANDO a necessária adoção 

de medidas de prevenção, diante do aumento do número de registros 

de infectados pelo coronavírus (COVID-19), no país; 

CONSIDERANDO as orientações da Secretaria de Estado da Saúde 

e as regras e protocolos de prevenção a serem adotados; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção das medidas 

preventivas ao coronavírus (COVID-19) junto ao sistema prisional e 

socioeducativo catarinense. O Secretário Adjunto de Estado da 

Administração Prisional e Socioeducativa, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pela Portaria nº 778/GABS/SAP, publicada no 

Diário Oficial do Estado nº 21.117, de 08/10/2019 e com fulcro no 

processo SAP 18828/2020, resolve: PRORROGAR por 30 (trinta) 

dias, a contar de 16/07/2020, as medidas definidas na Portaria nº 

198/GABS/SAP, a qual determina a suspensão do recebimento de 

alimentos e itens (sacolas), trazidas pelas famílias dos reeducandos 

e adolescentes do sistema prisional e socioeducativo catarinense. 

EDEMIR ALEXANDRE CAMARGO NETO Secretário Adjunto de 

Estado da Administração Prisional e Socioeducativa Cod. Mat.: 

679641 

Sucede que diante das diversas reclamações veiculadas e forte 

repercussão na imprensa, o Grupo de Apoio às Pessoas em Vulnerabilidade –

GAPV expediu Recomendação n. 09/2020, de 30 de junho de 2020, anotando-se: 

CLÁUSULA 4º) RESTABELECER a permissão de entrega de 

materiais complementares de alimentação, higiene e, inclusive, EPI’s 

por amigos e familiares de internas e internos, devendo a Unidade 

Prisional adotar protocolo rígido para a higienização antes da entrega 

dos itens à destinatária ou ao destinatário. 
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Uma vez inertes quanto aos pressupostos da Recomendação supra, 

porquanto esvaído o lapso temporal de 10 (dez) dias é que se configura a pretensão 

resistida apta ao controle judicial ora vindicado. 

É porque a Defensoria Pública sustenta ser desproporcional e 

desarrazoada a subsistência da vedação de ingresso de itens básicos de 

higiene/alimentação, dado que tal procedimento, segundo dados recentes que 

apontam o aumento em 400% do número de casos, não foi suficiente para impedir 

essa disseminação em massa, concluindo-se que o fato gerador é diverso daquele 

que a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa elegeu como 

mote de sua providência. 

Isto é, são centenas de pessoas que circulam diariamente numa unidade, 

dado que a provável falta de zelo e higienização correta de todos transeuntes, 

incluindo-se apenados e apenadas que regressam de saídas temporárias, talvez 

tenha contribuído muito mais para esse quadro do que restringir peremptoriamente a 

suplementação de kits por parte das famílias, malferindo-se, em última análise, o 

princípio da intranscendência das penas. 

A Constituição Federal, no rol de direitos fundamentais, estatuiu: 

XLVII - não haverá penas 

e) cruéis; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 

ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

No plano internacional, reverberam as denominadas Regras de Mandela:  

Higiene pessoal  

Regra 18 1. Deve ser exigido a todos os reclusos que se mantenham 

limpos e, para este fim, ser-lhes-ão fornecidos água e os artigos de 

higiene necessários à saúde e limpeza. 2. A fim de permitir aos 

reclusos manter um aspeto correto e preservar o respeito por si 

próprios, ser-lhes-ão garantidos os meios indispensáveis para cuidar 

do cabelo e da barba; os homens devem poder barbear-se 

regularmente.  

Vestuário e roupas de cama 

 Regra 19 1. Deve ser garantido vestuário adaptado às condições 

climatéricas e de saúde a todos os reclusos que não estejam 

autorizados a usar o seu próprio vestuário. Este vestuário não deve 
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de forma alguma ser degradante ou humilhante. 2. Todo o vestuário 

deve estar limpo e ser mantido em bom estado. As roupas interiores 

devem ser mudadas e lavadas tão frequentemente quanto seja 

necessário para a manutenção da higiene. 3. Em circunstâncias 

excecionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair do 

estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas 

ou roupas que não chamem a atenção. Regra 20 Sempre que os 

reclusos sejam autorizados a utilizar o seu próprio vestuário, devem 

ser tomadas disposições no momento de admissão no 

estabelecimento para assegurar que este seja limpo e adequado. 

Regra 21 A todos os reclusos, de acordo com padrões locais ou 

nacionais, deve ser fornecido um leito próprio e roupa de cama 

suficiente e própria, que estará limpa quando lhes for entregue, 

mantida em bom estado de conservação e mudada com a frequência 

suficiente para garantir a sua limpeza. 

 Alimentação  

Regra 22 1. A administração deve fornecer a cada recluso, a horas 

determinadas, alimentação de valor nutritivo adequado à saúde e à 

robustez física, de qualidade e bem preparada e servida. 2. Todos os 

reclusos devem ter a possibilidade de se prover com água potável 

sempre que necessário 

 A legislação infraconstitucional, a saber, Lei n. 7.210/1984, também 

cuidou do tema: 

Art. 41 - Constituem direitos do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração 

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

religiosa 

 
Há, também, de se considerar a Resolução n. 27/2020 do Conselho 

Nacional de Direitos Humanos datada de 20 de julho de 2020 preconizando 

orientação nesse sentido: 

 RESOLVE 

 Art. 1º - Recomendar que as autoridades públicas estaduais 

responsáveis pela gestão garantam e as autoridades do sistema de 

justiça fiscalizem o cumprimento do Direito Humano à Alimentação 

Adequada das pessoas privadas de liberdade sem o prejuízo da 

necessária adoção de medidas liberatórias, conforme o perfil dos 

titulares do direito previsto na Recomendação nº 62 do CNJ, e a 
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progressiva regularização das visitas familiares respeitando os 

protocolos sanitários, tanto quanto possível e desejável, assegurando 

o fornecimento de itens de alimentação, saúde e higiene, de caráter 

complementar sem desonerar as obrigações do Estado; 

Art. 2ª - Que os órgãos e instituições do Poder Executivo estadual 

observem as disposições do artigo nº 12 da Lei de Execuções Penais 

(LEP 7210/1983), segundo a qual “A assistência material ao preso e 

ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e 

instalações higiênicas”; as Recomendações nº 62 do CNJ e da Nota 

Técnica nº 5 do MNPCT,  garantindo uma quarta refeição, ceia 

noturna, a título de complementação, visando minimizar os longos 

intervalos entre o jantar e o café da manhã do dia seguinte, que em 

muitos casos violam até mesmo o direito às dietas alimentares 

condenando sobretudo aos diabéticos e mulheres gestantes e 

puérperas, a tratamento cruéis, desumanos, degradantes e tortura por 

hipoglicemia e carência nutricional; 

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

RENAN VINICIUS SOTTO MAYOR DE OLIVEIRA 

Com isso, a primeira premissa é a de que a alimentação suficiente, o 

vestuário, a assistência material, a saúde e a visita são direitos do (a) preso (a). A 

pessoa presa perde o direito à liberdade e não o direito a sobrevivência mínima. 

A Instrução Normativa n. 001, de 12 de dezembro de 2019 da Secretaria 

de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa regulou no âmbito estadual 

através de diversos dispositivos, conforme se depreende: 

Art. 97. O preso poderá receber através do setor de pecúlio ou de 

seus visitantes, conforme sua escolha, em dias previamente 

estabelecidos pelo gestor da unidade prisional, os materiais 

relacionados nas seções deste capítulo 

Art. 102. O preso poderá receber ou, quando gastos, trocar, os 

seguintes materiais de higiene: 

Art. 103. Constituem parte do enxoval do preso 

Art. 105. É autorizado o ingresso mensal dos seguintes alimentos: 

Art. 106. Poderão ingressar, mensalmente, os seguintes materiais de 

correspondência 
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Art. 111. Os medicamentos somente poderão entregues por pessoas 

que possuam carteira de visitação, sempre acompanhados de receita 

médica, nos seguintes casos: 

Todavia, o que se observa é um total descaso e negligência quanto ao 

fornecimento de alimentação básica e higiene. Acerca do sabonete, o fato foi noticiado 

na Comarca de Blumenau, vindo a ser replicado igualmente na reunião do Comitê de 

Tortura ocorrida em 10 de julho do corrente ano. Já em Criciúma-SC, o reclamo foi 

acerca da péssima qualidade da alimentação, além de banhos gelados e ausência de 

roupas e enxoval de inverno em quantidade suficiente. O mesmo se repete em Itajaí-

SC e Blumenau-SC. Referido contexto fático, em idênticas proporções, é observado 

na cidade de Joinville e Mafra, concluindo-se que de norte a sul, de leste a oeste, o 

Estado de Santa Catarina aviltou os direitos execucionais dos reeducandos, atingindo 

por ricochete seus respectivos familiares. 

Deve-se registrar, ademais, que é incontroverso que faltem itens básicos 

de saúde, higiene e alimentação, porquanto a maioria das unidades prisionais 

encontram-se superlotadas, sendo cada vez mais comum cenas como abaixo se 

reproduz quando uma cela é compartimentada por 16 (dezesseis) reeducandos 

quando a capacidade é 0824: 

 

A complementação, por ineficiência do Estado, é de suma importância e 

essencial à saúde em tempos de pandemia. Se em tempos ordinários já era 

necessário referida providência de cunho familiar, no atual quadrante, mostra-se 

imprescindível, seja porque as unidades encontram-se com índice acima de sua 

capacidade (ou seja, não há mantimentos para todos/as), seja porque a epidemia 

apenas recrudesceu tal situação. 

                                                           
24 Inspeção realizada no Presídio Regional Santa Augusta em julho de 2019. A situação ainda se mantém dado 
que a unidade possui hoje 1022 presos: http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/defensoria-publica-busca-
identificar-detentos-diagnosticados-com-covid-19-para-avaliacao-caso-a-caso 

http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/defensoria-publica-busca-identificar-detentos-diagnosticados-com-covid-19-para-avaliacao-caso-a-caso
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2020/defensoria-publica-busca-identificar-detentos-diagnosticados-com-covid-19-para-avaliacao-caso-a-caso
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A Portaria Interministerial nº 7 de 18/03/2020 publicada pelo Ministro da 

Justiça e Segurança Pública e Ministro da Saúde, que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional é no sentido de que os espaços de 

isolamento deverão propiciar meios para higienização constante das mãos, inclusive 

com água corrente e sabão. Senão vejamos: 

Art. 3º Na hipótese de identificação de casos suspeitos ou 

confirmados entre os custodiados, os profissionais de saúde que 

atuam nos estabelecimentos prisionais deverão seguir as orientações 

previstas nesta Portaria e em atos do Ministério da Saúde, inclusive 

quanto ao uso de máscara e isolamento individual. 

§ 1º Caso não seja possível o isolamento em cela individual dos casos 

suspeitos ou confirmados, recomenda-se à Administração 

Penitenciária adotar o isolamento por coorte e o uso de cortinas ou 

marcações no chão para a delimitação de distância mínima de dois 

metros entre os custodiados. 

§ 2º Os espaços de isolamento deverão, sempre que possível: 

I - conter porta fechada e ventilação; 

II - disponibilizar suprimentos para a realização de etiqueta 

respiratória; e 

III - propiciar meios para higienização constante das mãos, 

inclusive com água corrente e sabão. 

 
Denota-se, assim, que o contexto hodierno configura um agravamento do 

que o Supremo Tribunal Federal já cunhou de estado de coisas inconstitucionais 

(ECI)25 em razão do atingimento de direitos não restritos pelo título executivo penal a 

configurar desvio ou excesso de execução. 

 

Com a palavra, o escolho da doutrina26: 

 

Assim sendo, a despeito da condenação criminal, permanecem 

intocáveis os direitos da pessoa presa, em especial aqueles trazidos 

pelo art. 41 da LEP (indicados com clareza e precisão a fim de evitar 

a fluidez e as incertezas resultantes de textos vagos ou omissos 

conforme preceitua o item 75 da Exposição de Motivos da LEP) 

 

                                                           
25 No famigerado julgamento da ADPF n. 347, assim restou delineado o conceito de tal fenômeno: 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” 

26 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. In.: Execução Penal – teoria crítica. Saraiva, 2016, p. 119-120. 
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Com isso, a presente demanda é fundamental para que se garanta direitos 

já previstos na CRFB de 1988, Lei de Execução Penal, Instrução Normativa do DEAP 

objetivando-se a entrega efetiva dos kits aos sentenciados e sentenciadas, com 

autorização de entrada de alimentação complementar e todos itens básicos de 

higiene. 

 
3.3.  O acesso à informação no contexto de pandemia: necessidade de 

complementação das informações fornecidas pela Secretaria de 

Administração Prisional e Socioeducativa 

Como frisado na síntese fática, não se ignora a salutar iniciativa adotada 

pela SAP com a criação de página para disponibilizar informações atualizadas 

referentes às contaminações pelo COVID-19 entre agentes, funcionários e pessoas 

privadas de liberdade no âmbito do Estado de Santa Catarina, atualizado 

periodicamente no link disponibilizado no endereço 

“https://www.sap.sc.gov.br/index.php/noticias/todas-as-noticias/9024-acoes-de-

combate-a-pandemia”. 

Ocorre que, na forma como as informações estão sendo disponibilizadas, 

entende-se haver um déficit no acesso à informação e no princípio da eficiência, que 

deve ser complementada, como se passa a demonstrar. 

Inicialmente, afere-se que os boletins informativos não individualizam 

casos identificados por unidade prisional, o que reduz significativamente a eficácia da 

medida como meio de garantir informação às famílias e mesmo subsidiar medidas a 

serem adotadas, de modo eficaz, pelos órgãos da execução penal e pela 

Administração Pública com o fim de conter eventuais surtos de contaminação e 

mesmo rebeliões. 

É consabido que as unidades prisionais são afastadas e, fatalmente, 

isoladas umas das outras, notadamente com a edição da Portaria nº 437/2020 da SAP 

que suspendeu, como regra, a transferência de internas e internos entre comarcas. 

Desse modo, parece evidente que a informação não individualizada pouco 

contribui para os fins que se pretende com a medida, notadamente garantir o acesso 

à informação aos familiares das pessoas privadas de liberdade – vale frisar: já quase 

reduzido a nada com a fixação das visitas virtuais nos moldes já tratados no tópico 

respectivo – e mesmo aos órgãos com atribuição para atuar perante o sistema 

prisional, como é o caso da Defensoria Pública. 

Nessa toada, para ilustrar a discrepância das realidades entre as unidades 

e os nefastos efeitos da falta de comunicação célere dos casos, observa-se que, como 

já relatado, unidades como as de Biguaçu, Florianópolis, Criciúma e Itajaí tiveram 

surtos de contaminações, passando de poucos contaminados para dezenas em 

questão de dias e que só foram conhecidos por meio de matérias divulgadas na 

imprensa quando a situação já beirava o incontornável e ofendia garantias mínimas 
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dos presos e das presas como a comunicação com familiares e com a defesa técnica 

e o direito ao “banho de sol”, como já tratado anteriormente. 

Lado outro, outras unidades do Estado seguem sem casos ou com casos 

bastante pontuais e, no entanto, entram no mesmo relatório e no mesmo “grupo” de 

dados referente às Unidades com surtos. 

O conhecimento da realidade de cada unidade é essencial, inclusive, para 

viabilizar estudos dos cases de sucesso e a viabilidade de adoção das mesmas 

medidas noutras localidades. 

Ademais, a informação deficitária que vem sendo disponibilizada, como 

referido, afronta os princípios da publicidade e da eficiência que deve reger a 

Administração Pública e que vêm expressos no artigo 37 da Constituição da 

República. 

Nessa toada, preocupado com a falta de publicidade na República do 

Brasil, cuja história política é profundamente marcada por tradição excessivamente 

autoritária, inclusive com largos e intensos períodos de regimes ditatoriais, o legislador 

ordinário, dando efetividade ao mandamento constitucional, editou a Lei 12.527/11, 

conhecida também como Lei de Acesso à Informação (LAI), a fim de assegurar maior 

acesso público aos dados da Administração. 

Referida Lei está intimamente associada com o direito de liberdade de 

informação, pois esse possui uma conotação ativa, i.e., liberdade de informar, de se 

expressar e de imprensa; bem como passiva, ou seja, liberdade de se obter 

informações dos meios de comunicação e do próprio Estado. As informações de 

interesse pessoal ou coletivo/geral devem ser acessíveis a todos, pois a regra é a 

publicidade e a exceção, o sigilo (art. 3º da LAI). 

Assim, o “segredo” só se justificaria (fundamentadamente e) se essencial 

para segurança da sociedade e do Estado – o que não é caso em relação ao número 

de contaminados e de suspeitos de coronavírus, mas ao contrário: tal publicidade é 

fundamental para uma atuação ativa e incisiva dos órgãos da execução penal e da 

vigilância sanitária com o fim de resguardar direitos dessas pessoas, garantindo, 

assim, a própria eficiência na atuação dos órgãos e Instituições como a Defensoria. 

Em verdade, a própria Administração Pública admite a relevância da 

publicidade dessas informações referente aos contaminado que, como ressaltado, já 

passou a disponibilizá-la nos boletins informativos referidos, ainda que de maneira 

deficitária. 

Em verdade, trata-se de mero cumprimento de determinação legal extraída 

da LAI, que prevê, in verbis: 

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, 

que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, 
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de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão. (Grifou-se) 

Nada obstante, como já exposto, o acesso vem se dando de forma 

deficitária e insuficiente para os fins pretendidos. 

Outrossim, a divulgação da quantidade de internas e internos, agentes e 

funcionários contaminados em cada Unidade é medida importante também para 

prestar contas à sociedade e, sobretudo, aos familiares dos presos sobre qual o real 

risco que possui o indivíduo em determinada unidade. Deste modo, a publicidade 

rápida e eficaz é devida aos agentes da Administração Pública, à Defensoria Pública, 

à sociedade e aos familiares. 

Portanto, pelo exposto, como meio de garantir o acesso à informação, 

corolário do princípio da publicidade, e, via de consequência, preservar o princípio da 

eficiência, facilitando a atuação estratégica de órgãos e instituições com atribuições 

para atuar na defesa dos direitos das pessoas privadas de liberdade é que deve a 

Administração Pública ser compelida a disponibilizar em página pública os casos 

confirmados, suspeitos e recuperados de Covid-19 em cada unidade do sistema 

prisional e socioeducativo catarinense, inclusive fixando-se multa para o caso de 

atraso injustificado superior a 48h (quarenta e oito horas). 

 

4. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

A liminar tem como escopo, em ação civil pública, fazer cessar 

imediatamente a atividade danosa, nociva, e exigir o cumprimento de normas 

jurídicas, sob pena de ineficácia ou desprestígio do provimento final, cenário comum 

no âmbito das ações civis públicas. 

Sobre a possibilidade de concessão de liminares em sede de ação civil 

pública contra o Poder Público, condicionada apenas a prévia oitiva do representante 

da pessoa jurídica de direito público, no prazo e na forma do artigo 2º da Lei 8.437/92, 

é maciça a jurisprudência pátria (STJ – AARESP 303206 – RS – 1ª T. – Rel. Min. 

Francisco Falcão – DJU 18.02.2002 – p. 00256). 

O art. 12 da Lei 7.347/85 estabelece forma de provimento antecipatório que 

poderá ser dado com ou sem justificação prévia: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. 

Já o art. 294 do Código de Processo Civil prevê que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência ou evidência.  
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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. 

No caso em testilha, a probabilidade do direito está consubstanciada na 

fundamentação despendida alhures, bem como na documentação trazida junto à 

inicial que dá conta da violação ao direito à convivência familiar, à alimentação e 

higiene, bem como ao acesso à informação atinente aos casos de coronavírus por 

unidade prisional. 

O perigo de dano, considerando a privação da liberdade e a essencialidade 

dos direitos perseguidos com a presente ação é intuitivo. Está-se, aqui, a requerer 

providências essenciais à garantia de direitos básicos e fundamentais à dignidade 

humana: alimentação suficiente, higiene e manutenção dos vínculos familiares em 

meio a crise sanitária sem previsão de término. Ainda, está-se a demandar, com 

urgência, o fornecimento de dados discriminados a respeito das contaminações por 

unidade prisional, medida essencial para a detecção de focos da pandemia e 

consequente adoção de medidas destinadas a seu controle.  

Sob este aspecto, portanto, não há dúvida quando à probabilidade do 

direito e o perigo de dano, motivo pelo qual estão preenchidos os requisitos próprios 

à concessão da tutela de urgência. 

 

5. DOS PEDIDOS 

Ante o Exposto, requer seja despachada a petição inicial e: 

a) o recebimento da presente, independentemente do adiantamento de 

custas, a teor do art. 18 da Lei 7.347/85; 

b) Em decisão liminar, a concessão da tutela provisória de urgência para: 

 

1. Determinar ao Réu que adote as medidas e a cautela 

necessárias para dar cumprimento à realização de visitas virtuais 

com a mesma periodicidade da modalidade presencial, 

assegurada, de qualquer modo, ao menos uma visita quinzenal 

em tempo superior aos ínfimos 10 minutos estipulados na 

normativa. Ainda, requer seja autorizada a realização de novos 

cadastros de visitas por parte de familiares e amigos não 

cadastrados previamente à pandemia; 

2. Determinar ao Réu que suspenda os efeitos da Portaria n. 

198/GABS/SAP, de 18.03.2020, renovada pela Portaria n. 

661/GABS/SAP de 13.07.2020 a fim de que as famílias possam 

novamente entregar alimentos e itens (sacolas) a apenados, 

devendo a Unidade Prisional adotar protocolo rígido para a 
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higienização antes da entrega dos itens à destinatária ou ao 

destinatário; 

3. Determinar ao Réu que, imediatamente, passe a divulgar e 

atualizar, nos boletins informativos disponibilizados na página da 

Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa - além 

das informações já regularmente fornecidas e constantemente 

atualizadas - os casos suspeitos, confirmados e descartados de 

contaminação por COVID-19 entre agentes, funcionários e 

pessoas privadas de liberdade em cada unidade, com fixação de 

multa para o caso de descumprimento injustificado em período 

superior a 48h; e 

4. Determinar ao Réu que, imediatamente, passe a divulgar e 

atualizar, nos boletins informativos disponibilizados na página da 

Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa - além 

das informações já regularmente fornecidas e constantemente 

atualizadas - os casos suspeitos, contaminados e descartados 

de contaminação por COVID-19 entre agentes, funcionários e 

pessoas privadas de liberdade em cada unidade, com fixação de 

multa para o caso de descumprimento injustificado da 

atualização em período superior a 48h. 

 

c) a citação do requerido para apresentar resposta no prazo legal; 

d) a intimação do Ministério Público; 

e) No mérito, requer-se a confirmação da liminar para: 

 

1. Declarar a nulidade total do § 2º do art. 1º, da Portaria n. 

254/GABS/SAP, de 07/04/2020, que restringiu a visitação aos 

familiares já cadastrados no Sistema i-PEN, para determinar ao 

réu seja viabilizado o cadastro por familiares a qualquer tempo; 

2. Declarar a nulidade total § 4º do art. 1º e do art. 2º, caput, da 

Portaria n. 254/GABS/SAP, de 07/04/2020, que restringiu a 

convivência familiar a visitas virtuais mensais de no máximo dez 

minutos, para determinar ao réu seja garantido às pessoas 

presas o recebimento de visitas virtuais com a mesma 

periodicidade das visitas presenciais ou, ao menos quinzenal e 

com tempo superior aos ínfimos 10 minutos estipulados na 

normativa, com a adoção das cautelas necessárias de acordo 

com as orientações dos órgãos de saúde sobre a prevenção do 

contágio pelo novo coronavírus; 

3. Determinar ao Réu que desenvolva e apresente um plano 

gradual de restabelecimento das visitas presenciais - sem a 

necessidade de apontar datas específicas no cronograma -, em 



 

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GRUPO DE APOIO ÀS PESSOAS  
EM VULNERABILIDADE - GAPV 

 

Avenida Othon Gama D'Eça, Nº 622 - Ed. Luiz Carlos Brunet, CEP 88015-240, Florianópolis - Santa Catarina 
Fone: (48) 3665-6370; (48) 3665-6589 

 

conformidade com as orientações previstas na Recomendação 

n. 62 do CNJ, bem como na Recomendação n. 27 de 2020 do 

Conselho Nacional dos Direitos Humanos; 

4. Declarar a nulidade da Portaria n. 198/GABS/SAP, de 

18.03.2020, renovada pela Portaria n. 661/GABS/SAP de 

13.07.2020 a fim de que as famílias possam novamente entregar 

alimentos e itens (sacolas) a apenados, devendo a Unidade 

Prisional adotar protocolo rígido para a higienização antes da 

entrega dos itens à destinatária ou ao destinatário; 

5. Determinar ao Réu que siga divulgando e atualizando, 

diariamente, os boletins informativos disponibilizados na página 

da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa com 

as informações já regularmente fornecidas, bem como os casos 

suspeitos, confirmados e descartados de contaminação por 

COVID-19 entre agentes, funcionários e pessoas privadas de 

liberdade em cada unidade, com a fixação de multa para o caso 

de descumprimento injustificado da atualização em período 

superior a 48h. 

f) a condenação do requerido ao pagamento de honorários 

sucumbenciais fixados em favor do Fundo de Aparelhamento da 

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. 

Para provar o alegado, requer-se a produção de toda a prova juridicamente 

admitida, especialmente a pericial, a documental e a testemunhal. 

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante ao valor 

inestimável da demanda. 

Florianópolis, 28 de julho de 2020. 

 

 

BRUNA GUZZATTI DE BARROS VIEIRA 

Defensora Pública do Estado de Santa Catarina 

 

 

 

DIEGO TORRES 

Defensor Público do Estado de Santa Catarina 

 

 

 

JÚLIA GIMENES PEDROLLO 

Defensora Pública do Estado de Santa Catarina 
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