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Ofício n° 831/2020 – DPE/AM 

Tefé/AM, 05 de maio de 2020. 

 

URGENTE 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Tefé/AM 

À Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde de Tefé/AM 

 

  

Prezados, 

Ao cumprimentá-los cordialmente, a DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS - Polo de Atendimento Médio Solimões, com sede na 

Comarca de Tefé/AM, vem, por meio deste, informar e requisitar o que se segue. 

Chegou ao conhecimento desta Defensoria Pública, por meio da Direção 

da Unidade Prisional de Tefé/AM – UPT, que um dos custodiados testou positivo 

para a doença COVID-19, patologia causada pelo Novo Coronavírus (exame em 

anexo). 

É importante ressaltar que as pessoas presas constituem um dos grupos 

mais vulneráveis, haja vista que se encontram em ambientes pouco ou nada arejados e 

sem atendimento médico à disposição. Tais características facilitam a propagação mais 

rápida do vírus e dificultam o acesso dos presos às unidades de saúde. 

A Unidade Prisional de Tefé - UPT, atualmente, conta com cerca de 60 

(sessenta) pessoas custodiadas, que poderiam facilmente serem contaminadas de forma 

acelerada, o que causaria não somente um colapso no sistema prisional de Tefé/AM, mas 

também sobrecarregaria o sistema de saúde do município como um todo. 

Vale lembrar que o direito à saúde, insculpido no texto constitucional (art. 

6º), encontra-se igualmente garantido àqueles que cumprem reprimenda estatal, seja no 

cumprimento de prisão cautelar, seja no cumprimento de pena, conforme se verifica na 

redação do art. 10, art. 11, II, da Lei 7.210/94 (Lei de Execuções Penais – LEP). Ademais, 

a previsão de manutenção da integridade física do custodiado consta também na Carta 
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Magna (art. 5º, LXIX), podendo-se dizer, inclusive, que se trata de resguardo à saúde 

específico e dirigido aos que se encontram sob a tutela do Estado.  

Com base nisso, é seguro afirmar que os estabelecimentos prisionais, por 

meio de seus gestores e demais agentes, devem salvaguardar a integridade dos 

custodiados, utilizando-se de todos os meios disponíveis para tanto. 

Dessa forma, buscando remediar, o quanto antes possível o surto de 

COVID-19 na referida unidade prisional, requisita-se, com fundamento no artigo 128, X, 

da Lei Complementar Federal nº 80/94, que seja realizada operação de desinfecção 

dentro da Unidade Prisional de Tefé, a ser feita no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

Assim, que a operação atue conforme nota técnica nº 22/2020 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, usando-se na desinfecção do ambiente 

algum dos produtos por este indicado, quais sejam álcool 70% ou outros produtos à 

base de hipoclorito de sódio, na concentração 1%, quaternários de amônio, como o 

cloreto de benzalcônio ou desinfetantes de uso geral com ação virucida. 

Destaca-se que a Defensoria Pública já buscou os meios jurídicos 

necessários para efetivar o isolamento do custodiado com diagnóstico positivo, bem 

como de todos aqueles que com ele tiveram contato, entretanto, a medida ora 

apresentada se faz urgente para salvaguardar a segurança dos demais custodiados 

e dos funcionários da unidade. 

Por fim, ressalta-se que o desrespeito e/ou o não atendimento às 

requisições contidas no presente ofício ensejará a adoção das medidas judiciais e 

administrativas cabíveis, bem como poderá ser capitulado como crime de desobediência, 

prevista no artigo 330 do Código Penal. 

Certo de sua costumeira colaboração, agradeço antecipadamente e renovo 

protestos de estima e apreço. 

 

 

MÁRCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 

LUCAS FERNANDES MATOS 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
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CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDÔNIO 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 

THAIS MARIA MARRA CORRÊA 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 

SAELLI MIRANDA LAGES 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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