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Pesquisa e elaboração por Thiago Yukio e Iara Lopes

A pandemia da COVID-19 tem impactado e causado sofrimento a
distintos setores da sociedade. No universo prisional não seria diferente. 

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, até 5/4/2021, no país
foram testadas 274.939 pessoas presas, das quais 51.974 positivo. E, até o
momento, 159 pessoas presas morreram em razão do vírus¹. Em Santa

Catarina, até 16/4/2021, 2.948 presos testaram positivo (dos 7.083
submetidos ao teste), com 5 mortes registradas² . 

E diante da situação dos presídios brasileiros, em que a superlotação
alcança a marca de 170%³ — em Santa Catarina, é de 123%⁴ — e o seu

diagnóstico aponta para unidades carecidas de saneamento básico,

salubridade, higiene, alimentação saudável e assistência médica⁵, não

tardou para aportarem no Judiciário inúmeros requerimentos de
liberdade de presos e presas, sobretudo após a publicação da Resolução
n.º 62/2020 do CNJ⁶.

Este breve relatório pretende reportar um pequeno recorte deste cenário,

mais especificamente a resposta jurisdicional dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) aos Habeas Corpus (HC) impetrados pela

Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC) desde o início
da pandemia. 

Para isso, foi solicitado aos quatro Defensores Públicos titulares da 15ª, 16ª,
17ª e 23ª Defensorias Públicas da Capital⁷, que integram o Núcleo

Recursal Criminal, que encaminhassem os casos que atendessem aos
seguintes critérios: (a) serem Habeas Corpus impetrados perante o STJ

(contra acórdãos do TJSC) entre 13/4/2020 a 7/4/2021; (b) formularem

pretensão de liberdade em favor de pessoas presas com fundamento
(principal ou mesmo subsidiário) nos riscos trazidos pela pandemia da
Covid-19. Incluíram, portanto, pedidos de prisão domiciliar para apenados
fechado ou semiaberto, revogação de prisão preventiva ou sua



apenados em fechado ou semiaberto, revogação de prisão preventiva ou
sua substituição por cautelares diversas ou por prisão domiciliar,
revogação de regressão cautelar de regime, pedidos coletivos de prisão
domiciliar para presos em certos estabelecimentos, revogação de
internação provisória de adolescente, entre outros.

A partir desses filtros, foram identificados 145 Habeas Corpus
impetrados pelo Núcleo Recursal Criminal da DPE-SC perante o STJ
desde o início da pandemia⁸. 

A ordem de habeas corpus foi concedida em apenas 17 deles, o que
corresponde a 11,7% do total. Contudo, nesse número estão incluídas as
concessões “de ofício”, as que simplesmente anularam o acórdão do TJSC
e determinaram-lhe que analisasse a matéria e também aquelas em que
a decisão sequer mencionou a pandemia da Covid-19 em seus
fundamentos, apesar de a pretensão defensiva tê-la invocado. 

Em verdade, apenas em apenas 10 casos (ou seja, 6,9% do total) a
ordem de habeas corpus foi concedida para desencarcerar o(a) paciente

com fundamento (principal ou meramente de reforço) nos riscos
decorrentes da pandemia da Covid-19. 

Por sua vez, em 90 decisões o STJ denegou ou não conheceu do pedido

de habeas corpus, o que corresponde a 62% do total. Do restante, 24
foram declarados “prejudicados” e 14 aguardam o julgamento de mérito
do habeas corpus — embora em todos a liminar tenha sido indeferida. 

Dentre as 86 decisões denegatórias do STJ⁹, pelo menos 73 pacientes (ou

seja, 84,9% do total de HC individuais denegados) são possuidores de

algum fator de risco para a Covid-19 — isolado ou em comorbidade. Por
exemplo, 27 presos com HIV, 25 com hipertensão, 16 idosos, 9 com
doenças respiratórias (asma ou bronquite), 7 diabéticos, 5 com
tuberculose, 5 com câncer, entre outros. 

Entre esses números, alguns casos chamam a atenção pela maior

vulnerabilidade da pessoa encarcerada.

Em um deles, uma senhora de 66 anos de idade, com HIV, hipertensão e
diabetes, condenada a 5 anos e 10 meses por tráfico de drogas, teve
negados os pedidos de prisão domiciliar ou antecipação da progressão
ao regime aberto. O fundamento foi o de que, apesar de ser idosa e de
possuir moléstias graves, ela vinha recebendo o devido tratamento no
presídio e não existiam provas de contaminação por coronavírus no 
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possuir moléstias graves, ela vinha recebendo o devido tratamento no
presídio e não existiam provas de contaminação por coronavírus no
estabelecimento prisional.

Em outro caso, um preso de 58 anos de idade portador de câncer renal
com metástase nos pulmões, sem medicação no estabelecimento, teve
negado o pedido de prisão domiciliar em virtude de cumprir uma pena
alta por um crime grave: 53 anos e 4 meses por estupro de vulnerável. E,

ainda, porque ele já havia sido infectado pelo coronavírus em 28/7/2020
e se recuperado.

Um apenado portador de epilepsia e traumatismo cranioencefálico, com
histórico de pneumonia e convulsões, condenado a 1 ano de detenção
por posse de arma de fogo de uso permitido e a 5 anos e 10 meses de
reclusão por tráfico de drogas, teve negado o pedido de prisão domiciliar
porque “vem recebendo acompanhamento médico dentro do
estabelecimento penal e suas moléstias estão sendo tratadas com
medicamentos”. 

Por último, uma apenada que cumpre pena de 6 anos e 8 meses de
reclusão por tráfico de drogas teve seu pedido de prisão domiciliar
negado porque “muito embora a paciente seja portadora de HIV, asma
e diabetes, não restou devidamente comprovado nos autos que ela
esteja com a saúde debilitada a ponto de determinar o seu
afastamento” e de que “inexistem informações acerca de eventual
contaminação pela Covid-19 naquele local”.

Os fundamentos apresentados nos casos destacados refletem o padrão
argumentativo mais recorrente nas decisões do STJ sobre o tema: as
circunstâncias de o(a) preso(a) ser idoso(a) e/ou possuir uma doença
grave são rechaçadas sob os argumentos de que a administração
prisional está tratando satisfatoriamente da situação, com boas
condições de assistência e higiene; que o(a) preso(a) está em isolamento
e, por isso, protegido(a); que não há demonstração de risco de
contaminação no estabelecimento prisional; e que alegação de que a
idade e a eventual existência de doença grave em contexto de pandemia
não justificam por si a soltura.
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Fonte: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/Monitoramento-

Casos-e-%C3%93bitos-Covid-19-7.4.21-Info.pdf 

Fonte: https://www.sap.sc.gov.br/index.php/noticias/todas-as-noticias/9019-

boletim-covid-19-26-05-2020. Entre os presos mortos por Covid-19, um deles
possuía 82 anos de idade. 

Fonte: http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-
analiticos/br/br 

Fonte: http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-
analiticos/SC/sc 

Sobre o sistema prisional catarinense, consta do relatório resultante de
mutirões carcerários realizados por quatro anos pelo CNJ: “Escassez de água
potável, alimentação precária, denúncias de tortura física e psicológica e
falta de assistência à saúde estão entre os problemas relatados pelos
presos durante as inspeções feitas pelo CNJ em unidades prisionais
administradas pelo Departamento de Administração Penitenciária do
Estado. ‘Constatou-se que o sistema prisional catarinense, em alguns
casos, dá sinais de esgotamento’, concluiu a coordenadora do Mutirão,
juíza Soraya Brasileiro Teixeira.“ (CNJ. Mutirão Carcerário: Raio-x do sistema

penitenciário brasileiro. Brasília, 2012, p. 189).

A Resolução nº 62 do CNJ, publicada em março de 2020, prevê uma série de
orientações ao Judiciário a fim de se evitar o contágio em massa da COVID-19
dentro do sistema prisional e socioeducativo. As diretrizes envolvem a
redução do ingresso de pessoas; avaliação de casos para concessão de saída
temporária e prisão domiciliar; suspensão da audiência de custódia; ações
com o Executivo na elaboração de planos de contingência etc. 

Os(as) Defensores(as) Públicos(as) responsáveis são respectivamente: Daniel
Deggau Bastos (15ª DP), Thiago Burlani Neves (16ª DP), Thiago Yukio Guenka
Campos (17ª DP) e Ludmila Gradici Carvalho Drumond (23ª DP).

Esse número não corresponde à totalidade de habeas corpus impetrados

pela DPE-SC, mas sobretudo pelos 4 Defensores Públicos titulares. Alguns
habeas corpus impetrados por Defensores substitutos no período (nas férias
ou afastamento dos titulares) não puderam ser apurados.

Neste ponto, desconsideram-se os 4 HCs coletivos.
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