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Ofício PCr nº 17/2021 

 

                                                                               São Paulo, 19 de janeiro de 2021 

 

Ao  

DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA 

CARCERÁRIO (DMF) 

 

Ao 

GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO 

E DO SISTEMA DE EXECUÇÃO E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (GMF) DO 

AMAZONAS 

 

 

Assunto: Denúncias de graves violações de direitos no sistema penitenciário do Amazonas e 

outras demandas urgentes. 

 

A Pastoral Carcerária Nacional, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil incumbido de organizar e prestar assistência humanitária e religiosa nas unidades 

prisionais do país, com base no artigo 5º, inciso VII, da Constituição da República, e artigos 

11, 24, inciso VI e 41, inciso VII da Lei de Execução Penal, com sede à Praça Clovis 

Bevilacqua, 351 – Conj. 501, São Paulo/SP – CEP 01018-001, representada pelo seu assessor 

jurídico, vem, respeitosamente, comunicar e solicitar o que se segue: 

Nos últimos dias, a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Amazonas 

(FEDAM) encaminhou para estes órgãos sobescritos demandas acerca da população privada de 

liberdade do estado do Amazonas e do descaso das autoridades frente à sua condição. 

No OFÍCIO 003/2021 – FEDAM / GMF (ANEXO I) é exposta a dissolução sem 

qualquer comunicação formal do Comitê de acompanhamento das medidas de 

enfrentamento ao novo coronavírus e à Covid-19 nos sistemas carcerário e socioeducativo 

do Amazonas. O Comitê contava com a participação da FEDAM e foi criado em 30 de março 

de 2020, atendendo à Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), cuja vigência foi prorrogada pelas Recomendações nº 68, de 15 de 

junho, e nº 78, de 15 de setembro. 

O Comitê encerrou as atividades em julho do mesmo ano e, conforme noticia a 

FEDAM, este mostrou-se ineficaz no exercício de suas atribuições – demonstrada pelo não 

monitoramento do número de presos e presas levados à óbito devido à COVID-19 ou 

sequer a realização de acompanhamento da aplicação de testes, fornecidos pelo 
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Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), para identificar a doença pandêmica na 

população privada de liberdade. 

Contudo, reportagens de mídias locais informaram a contaminação de pessoas 

presas em regime fechado, conforme verifica-se no OFÍCIO 005/2021 – FEDAM / DMF 

(ANEXO II) já enviado pela FEDAM. 

Informa-se, ainda, que a FEDAM recebeu diversas denúncias oriundas do sistema 

carcerário durante a primeira onda da COVID-19, que indicavam: redução de alimentação, 

corte de energia elétrica, redução do fornecimento de água potável e para limpeza, ausência 

de medicamentos, falta de atendimento médico, aumento de espancamentos e “castigos” 

individuais e coletivos, para não falar de descumprimento absoluto de medidas de prevenção 

à Covid-19. Relata-se, ainda, que foram inúmeros os relatos de sintomas da doença, incluindo 

sintomas gripais, dores no corpo, perda de olfato e paladar e uma quantidade expressiva de 

presos desmaiando por falta de ar. 

A Pastoral Carcerária Nacional também recebeu denúncias sobre o sistema 

carcerário do Amazonas que coadunam com o exposto pela FEDAM. Estas foram enviadas para 

o Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral e Defensoria Pública estaduais por meio do Ofício 

PCr nº 108/2020 – C. 358, do Ofício PCr nº 94/2020 – C. 339 e do Ofício PCr nº 81/2020 – C. 

342 (ANEXO III). 

Tais denúncias, aliadas à dissolução do Comitê, alertam para sistemática 

negligência na prestação de assistência de saúde e material por parte do sistema penitenciário 

do Amazonas, medida já constatada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura em 2019, o que torna tal tragédia anunciada: 

“as situações de violações de direito no quesito ‘acesso à saúde’ 

encontradas na referida inspeção foram sistemáticas, em todas as 

unidades visitadas no estado do Amazonas. Não obstante a crítica 

situação das instalações físicas, do acesso à alimentação adequada, 

abastecimento de água, vestuário, insumos de higiene e precárias 

estruturas prediais, as condições de saúde da população no estado 

população prisional no estado do Amazonas são ainda mais 

alarmantes” (p. 55)1 

Sabendo-se que unidades prisionais de Manaus, capital do estado, foram palco de 2 

tragédias nos últimos 5 anos e que resultaram em mais de 100 vidas ceifadas, a Pastoral 

Carcerária Nacional, em apoio à FEDAM, dirige-se aos excelentíssimos membros dos órgãos 

                                                
1 Disponível em: https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2020/05/relatorio-amazonas-pos-massacres-2019-2.pdf 

mailto:juridico@carceraria.org.br
http://www.carceraria.org.br/


 

 

PASTORAL CARCERÁRIA NACIONAL - CNBB 

Praça Clóvis Bevilacqua, 351 – Conj. 501. 

Centro - 01018-001 - São Paulo - SP 

Tel./fax (11) 3101-9419 – juridico@carceraria.org.br / www.carceraria.org.br 

 

sobescritos para denunciar a situação do sistema carcerário do Amazonas, sobretudo no 

contexto de pandemia de doença infectocontagiosa. 

Deste modo, considerando que os fatos relatados acima configurariam a prática de 

atos considerados tortura estrutural e tortura típica, considerando que o Estado brasileiro 

assumiu o compromisso internacional de combater a prática de tortura2 e atos análogos, e 

considerando o caráter fiscalizatório do sistema de justiça enquanto órgãos da execução penal3, 

solicitamos que sejam adotadas, com urgência, as medidas cabíveis. 

Portanto, em especial, pedimos: 

a) O fornecimento de informações sobre o real cenário de contaminações e 

testagens dentro do sistema prisional e socioeducativo do Amazonas. 

b) A liberação dos nomes das pessoas em privação de liberdade que se encontram 

internadas nos hospitais. 

c) A urgente reativação do Comitê, com a participação de componentes da 

FEDAM. 

Sem mais para o momento, reiteramos os votos de elevada estima e distinta 

consideração, e nos colocamos inteiramente à disposição. 

 

 

 

 

__________________________ 

Lucas de Souza Gonçalves 

Advogado da Pastoral Carcerária Nacional 

OAB/GO 49.184 

 

_______________________ 

Mayra de França Balan 

Estagiária de Direito da Pastoral Carcerária Nacional 

 

 

 

 

 

                                                
2 Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura: "Artigo 1° - Os Estados Partes obrigam-se a prevenir 

e a punir a tortura, nos termos desta Convenção." 
3 Lei de Execução Penal: "Artigo 61 - São órgãos da execução penal: II - o Juízo da Execução; III - o Ministério 

Público; VIII - a Defensoria Pública." 
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ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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