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Ofício nº 207/2020/DPE/HUMAITÁ/AM 

Humaitá, 01 de junho de 2020. 

A Sua Excelência o Senhor 

Marcus Vinícius Oliveira de Almeida 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP 

Rua Gabriel Salgado, s/n - Prédio Cônego Gonçalves de Azevedo - Centro – Manaus/AM – 

CEP 69005-340; tel: (92) 3215-2700 / 3215-2704 

 

 

 

Senhor Secretário, 

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos e requeremos o seguinte. 

Considerando que o Decreto nº 42.061/2020 suspendeu a visitação de familiares 

aos presos de todas as unidades prisionais do Estado do Amazonas, em razão da pandemia 

causada pelo covid-19.  

 

Considerando que o direito à visitação é garantido pela Lei de Execução penal, 

em seu art. 41, inciso X, mencionando expressamente que constitui direito do preso a visita 

do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 

 

Considerando o teor da Portaria Interna 023/2020-GAB/SEC/SEAP que dispõe 

sobre o procedimento a ser adotado para a realização de visitas através de vídeo chamada nas 

Unidades Prisionais subordinadas à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.  

 

Considerando a necessidade de aplicar o mesmo tratamento aos presos da Capital 

e do Interior do Estado em atenção ao princípio da isonomia. 

 

Considerando a inexistência disponibilidade de acesso à rede de internet na 

Unidade Prisional de Humaitá, bem como a ausência de aparelho telefônico que possibilite 

aos internos a realização da vídeo chamada.  

 

Considerando que é função institucional da Defensoria Pública de “atuar nos 

estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando a 
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assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e 

garantias fundamentais’’ (Art. 4º, incisos X e XVII, da Lei Complementar nº 80/94). 

 

Considerando que a Lei de Execução Penal alçou a Defensoria 

Pública à condição de Órgão da execução penal, com o dever de velar pela regular execução 

da pena e da medida de segurança, salvaguardando os direitos humanos das pessoas presas 

(art. 81-A e 81-B da Lei n° 7210/84). 

 

Considerando, por fim, que no atual cenário, é imprescindível cuidar da saúde 

mental das pessoas presas, e que o princípio da convivência familiar e o princípio da 

dignidade da pessoa humana devem ser especialmente observados nesse contexto pandêmico. 

  

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas requer de Vossa Excelência, com 

aporte no art.128, X, da Lei Complementar nº 80/19941, a adoção das seguintes providências: 

 

a) O fornecimento, em caráter emergencial, de aparelho telefônico à Unidade 

Prisional de Humaitá, possibilitando a realização de visitas através da vídeo chamada pelos 

presos aos familiares, nos moldes da Portaria Interna 023/2020-GAB/SEC/SEAP;  

 

b) A disponibilização de rede de internet à Unidade Prisional de Humaitá, com o 

fim de garantir a adequada prestação do serviço público e auxiliar nos trâmites 

administrativos do estabelecimento prisional;  

 

c) A disponibilização de atendimento psicológico aos presos da Unidade 

Prisional de Humaitá, com o fim de reduzir os danos à sanidade mental durante esse período 

pandêmico em que se está tolhido o direito à visitação e ao convívio familiar dos internos;  

 

Ressaltamos que a presente comunicação busca solucionar a demanda sem 

judicialização, e baseia-se na orientação desta Instituição no sentido de, nos termos do artigo 

4º, II, da Lei Complementar n° 80/94, “promover, prioritariamente, a solução extrajudicial 

dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de 

mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de 

conflitos”.  

                                                 
1 Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local 

estabelecer: [..] X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, 

diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de 

suas atribuições; 
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Por fim, informamos que a resposta ao presente ofício poderá ser encaminhada 

por e-mail ao endereço dpeamhumaita@gmail.com, no prazo de 48 horas, a contar do 

recebimento.  

Encerramos enviando-lhe protestos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

 

STÉFANIE BARBOSA SOBRAL 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 

GABRIELA LIMA ANDRADE 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 

NATÁLIA SAAB MARTINS DA SILVA 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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