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AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEFÉ/AM 

 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da 

Defensora Pública que subscreve, na qualidade de órgão de execução penal, conforme previsto 

no artigo 81-A da Lei de Execução Penal, em manifestação institucional como custos vulnerabilis, 

com supedâneo nos artigo 134 da Constituição Federal e artigo 4º, X, da Lei Complementar nº 

80/94, vem, perante Vossa Excelência, requerer CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR 

aos custodiados VALDEMIR TENAZOR, WILCKSON DA SILVA, EDUARDO LOPES 

CARVALHO, DAVID PUCAS ARANTES, LEANDRO SOARES DE LIMA FILHO, JO-

NAS TORRES DOS SANTOS, RAÍ SEABRA DE LIMA, ERNEIILSON SALVADOR 

SERRÃO, PEDRO MAIA DA SILVA FILHO, FRANCISCO EDELSON FELÍCIO DE 

CASTRO JÚNIOR, ALNEI XAVIER DE SOUZA, DAVID FROTA DA SILVA, PABLO 

DAVID DA SILVA VICENTE, SHADRACK DE SOUZA WADICK, ALEX SANDRO NE-

VES BARBOSA, CARLOS HENRIQUE PINHEIRO DO NASCIMENTO e ODAILTON 

ALVES SINFRÔNIO, pelos fatos e fundamentos a seguir articulados. 

 

1. DOS FATOS 

Todos os 17 custodiados acima mencionados encontram-se presos na Unidade Prisi-

onal de Tefé/AM- UPT e estavam juntos na cela de nº 01 da referida Unidade Prisional.  

Conforme informação da Direção da UPT, há cerca de 10 (dez) dias VALDEMIR 

TENAZOR está apresentando sintomas típicos da COVID 19. No dia 02/05/2020, colheu material 

para realizar exame laboratorial para verificar se estava com a doença. 

O resultado laboratorial foi emitido no dia 05/05/2020 com resultado positivo para 

COVID 19, conforme documento anexo.  

Na análise do exame laboratorial, verifica-se que Valdemir Tenazor teve resultado 

de exame REAGENTE para Anti-SARS-CoV-2 - Anticorpos IgM. Isso significa que no dia 
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02/05/2020 (sexta-feira) o custodiado já estava na fase aguda da doença provocada pelo CO-

VID 19, ou seja, na fase de replicação, na qual há alto índice de transmissão para outras 

pessoas.  

Compulsando o referido exame laboratorial, verifica-se ainda que o custodiado apre-

sentou Anticorpos IgG com resultado “não reagente”. Isso significa que VALDEMIR TENAZOR 

ainda não produziu anticorpos para combater o vírus. 

Dessa forma, considerando que o custodiado realizou a coleta de material para 

o exame no dia 02/05/2020 (sexta-feira) e obteve o resultado apenas dia 05/05/2020, período 

em que estava na fase de maior transmissão do vírus (fase aguda ou de replicação), é muito 

provável que os demais custodiados que estavam na mesma cela estejam contaminados com 

o vírus COVID 19. 

Sabe-se que a doença de contágio rápido, ficando o paciente assintomático por al-

guns dias, embora transmitindo o vírus. No entanto, a fase com maior transmissão do patógeno é 

a fase aguda, que é a fase na qual estava o custodiado no dia 02/05/2020 (sexta-feira), o que torna 

muito provável a contaminação dos demais requerentes. A forma de transmissão do vírus é es-

sencialmente pelo ar, o que dificulta mais ainda o combate à proliferação. A doença pode provocar 

graves complicações no sistema respiratório podendo, em muitos casos, levar o portador do vírus 

a óbito1. 

Considerando a já notória transmissão e propagação do vírus da COVID 19, bem 

como a expressiva taxa de letalidade do vírus no Município de Tefé/AM, que já registrou 8 

(oito) óbitos decorrentes da doença, com 113 (cento e treze) casos confirmados, associada à 

falta de estrutura médica e hospitalar para atender a toda a população, é imperiosa a con-

cessão da prisão domiciliar aos custodiados, a fim de preservar a vida dos requerentes, dos demais 

custodiados da Unidade Prisional de Tefé/AM e de toda a população da cidade de Tefé/AM. 

Ressalta-se que a Unidade Prisional de Tefé/AM possui aproximadamente 60 custo-

diados. Diante da precariedade das instalações da Unidade, com ventilação e circulação de ar 

precárias, o risco de contaminação entre os custodiados é extremamente alta.  

A manutenção dos presos na Unidade no presente momento coloca em risco a saúde 

e a vida não apenas os demais custodiados, mas também os funcionários e de toda a população, 

                                                 
1 https://www.saude.gov.br/o-ministro/746-saude-de-a-a-z/46490-novo-coronavirus-o-que-e-causas-

sintomas-tratamento-e-prevencao-3 
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tendo em vista que o contágio de tantas pessoas provocaria o colapso das unidades de saúde, já 

sobrecarregadas diante da falta de estrutura para atender a todos os pacientes com COVID 19. 

 

 

2. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DO PE-

DIDO 

 

Incialmente, cumpre explicitar a competência do Juízo de Execuções Penais para 

análise do pedido. 

Trata-se de pedido urgente de concessão de prisão domiciliar a VALDEMIR TENA-

ZOR e aos 16 custodiados da Unidade Prisional de Tefé/AM que estavam na mesma cela que 

VALDEMIR TENAZOR, que recebeu hoje, 05/05/2020, exame laboratorial confirmando que 

está com a doença COVID 19 em fase aguda (fase em que há a maior transmissão do vírus). 

Diante da extensa quantidade de custodiados na mesma cela que o paciente infectado 

(17 dezessete presos no total), que o pedido demanda análise com a maior brevidade possível, em 

razão do iminente risco de contágio e morte de todos os custodiados da Unidade Prisional de 

Tefé/AM, requer a apreciação do pedido, com fundamento no art. 66, incisos V, VI e VII da Lei 

de Execuções Penais. 

  Vale ressaltar ainda que o Conselho Nacional de Justiça expediu a 

Recomendação nº 62/2020, que, buscando reduzir os impactos da pandemia de COVID-19 no 

sistema prisional e socioeducativo, recomenda aos magistrados com competência sobre a 

execução penal que coloquem em prisão domiciliar pessoa presa com diagnóstico suspeito ou 

confirmado de Covid-19. Confira-se: 

   

Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a 

execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemio-

lógicos e em observância ao contexto local de disseminação do 

vírus, considerem as seguintes medidas: 

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com di-

agnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante re-

latório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isola-

mento adequado no estabelecimento penal; 
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2. DOS FUNDAMENTOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA DA PRISÃO DOMICIAR 

AOS CUSTODIADOS QUE ESTAVAM NA MESMA CELA QUE UM CUSTODIADO 

CONTAMINADO PELO VÍRUS DA COVID 19 NA FASE AGUDA DE TRANSMISSÃO 

 

  É de conhecimento público que o mundo vem vivenciado um surto da doença 

denominada COVID-19, causada pelo micro-organismo Coronavírus, com diversos casos 

confirmados no Brasil, no estado do Amazonas e no Município de Tefé/AM. O estado de 

pandemia global foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de março 

de 2020. 

  O custodiado VALDEMIR TENAZOR encontra-se detido na Unidade Prisional 

de Tefé/AM e, conforme observa-se da documentação acostada aos autos, testou POSITIVO 

para coronavírus (Covid-19), em resultado datado de 05/05/2020, realizado em laboratório 

particular desta comarca. 

  De acordo com dados divulgados pelo Boletim Informativo da Secretaria 

Estadual de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o Estado do Amazonas 

registrou, em 05 de maio de 2020, a marca de 8.109 (oito mil e cento e nove) casos confirmados 

do novo coronavírus (Covid-19), sendo 113 (cento e treze) casos registrados no município de 

Tefé/AM e, atualmente, UM CASO CONFIRMADO NA UNIDADE PRISIONAL DA 

COMARCA. 

  A situação precária do sistema prisional é de todos conhecida. Não há estrutura 

mínima que garanta o respeito à integridade física e a implementação do direito à saúde das pes-

soas privadas de liberdade. Em condições normais, a luta é diuturna para que essas pessoas sejam 

retiradas desse cruel e desumano sistema, violador dos direitos fundamentais mais básicos do 

indivíduo. 

  Noutro norte, o direito à saúde, insculpido no texto constitucional (art. 6º), en-

contra-se igualmente garantido àqueles que cumprem reprimenda estatal pela prática de delitos, 

conforme se verifica do art. 10, conjugado com o art. 11, II, da Lei 7.210/94 (Lei de Execuções 

Penais – LEP), o qual aduz que a assistência à saúde do preso é dever do Estado. 

  Essa previsão de manutenção da integridade física do custodiado consta também 

do texto constitucional (art. 5º, inciso XLIX), podendo-se dizer, inclusive, que se trata de um 

resguardo à saúde específico dirigido aos que encontram sob a tutela do Estado. 
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  Com base nisso, é seguro afirmar que os estabelecimentos prisionais, por meio 

de seus gestores e demais agentes, devem salvaguardar a integridade do apenado, 

utilizando-se de todos os meios disponíveis para tanto. Na ausência de possibilidade, deverá 

ser adotada medida que, ao mesmo tempo em que garanta o cumprimento da pena, no caso 

de presos definitivos, e de prisão cautelar, no caso dos presos provisórios, mantendo 

incólumes as suas saúdes física e mental. 

  Ademais, conforme disposto no art. 117 da LEP e art. 318, II, do CPP, é 

possível a concessão de prisão domiciliar àqueles que se encontrem acometidos por doença 

grave, na hipótese de ser inviável o tratamento no interior do estabelecimento. 

  O Governo do Estado do Amazonas emitiu Nota Técnica nº 10/2020, em 

anexo, no dia 02/03/2020, para orientar os profissionais de saúde e cuidadores em relação 

às medidas para evitar o contágio domiciliar do Coronavírus. Em relação aos casos suspeitos 

ou confirmados, é necessário a adoção das seguintes providências: 
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  É notório que a Unidade Prisional de Tefé/AM NÃO possui condições de 

viabilizar o tratamento adequado daqueles que tenham sido infectados com o vírus, nos termos 

do que recomenda a Nota Técnica emitida pelo Estado do Amazonas, tendo em vista que a referida 

unidade não possui equipe de saúde lotada no estabelecimento, e nem tampouco espaço físico de 

enfermaria. A manutenção do custodiado em prisional, considerando seu atual estado de saúde – 

CASO CONFIRMADO DE COVID-19 –, fere de morte o princípio da dignidade humana (art. 

1º, III, CF), vetor valorativo pelo qual devem passar todas as normas do ordenamento jurídico, 

não somente do custodiado, MAS DE TODOS OS PRESOS DEFINITIVOS E 

PROVISÓRIOS EM CUMPRIMENTO DE PENA OU DE PRISÃO CAUTELAR NA 

UNIDADE PRISIONAL DE TEFÉ/AM, ante o risco iminente de contágio de uma doença 

que já causou o óbito de 649 (seiscentos e quarenta e nove) pessoas no Estado do Amazonas, 

sendo 8 (oito) em Tefé/AM. 

  Acerca da expressiva taxa de propagação letalidade do vírus no sistema prisional, 

confira-se os seguintes dados atualizados: 
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  Ainda, é necessário asseverar que, embora a LEP garanta o direito de prisão 

domiciliar aos que cumprem pena em regime aberto, é assente nos tribunais pátrios a sua aplicação 

aos demais regimes, consoante os julgados a seguir transcritos: 

Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Regime fechado. Acometimento 

de doença grave em estágio terminal. Excepcionalidade. Possibilidade. 1. 

Apesar de a Lei de Execução Penal vedar, em seu art. 117, o cumprimento 

da pena em prisão domiciliar aos réus que se encontram em regime fechado 

ou semiaberto, a jurisprudência tem relativizado essa vedação nos casos de 

acometimento de doença grave em que não há tratamento adequado no 

estabelecimento prisional. Precedentes. 2. Agravo Provido. (TJ-RO - EP: 

00100028920138220000 RO 0010002-89.2013.822.0000, Relator: 

Desembargadora Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 

14/05/2014, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no 

Diário Oficial em 19/05/2014. Grifou-se.) 

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR PACIENTE QUE CUMPRE 

PENA EM REGIME FECHADO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR 

POSSIBILIDADE – DOENÇA GRAVE COMPROVADA FALTA DE 

CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE PRESTAR 

ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA PERÍODO 

DE 06 MESES – DECISÃO UNÂNIME. I. A jurisprudência pátria tem 

admitido à concessão da prisão domiciliar aos condenados que se 

encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionais, 

como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a 

impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional em que 

cumprem suas penas; II. No caso em tela, os documentos anexados aos autos 

comprovam que o paciente, possuidor de um tumor na próstata, necessita 

urgentemente de maiores cuidados médicos, os quais não poderão ser 

suficientemente oferecidos pelo Sistema Penitenciário do Estado, razão pela 

qual, a prisão domiciliar deve ser concedida ao apenado, a fim de que receba o 

tratamento médico adequado; III. Ordem concedida, oportunizando ao paciente 

o cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar, em caráter 

excepcional, pelo período de 06 (seis) meses, para tratamento de sua 

enfermidade. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 201330195187 PA, Relator: 

JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 04/11/2013, 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/11/2013. 

Grifou-se.) 

  Buscando reduzir os impactos da pandemia de COVID-19 no sistema prisional e 
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socioeducativo, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação nº 62/2020, com uma 

série de orientações para a atuação do Poder Judiciário no âmbito criminal, socioeducativo e de 

execução penal diante da excepcional situação que atinge a sociedade brasileira como um todo. 

 Com relação aos juízes criminais, foram emitidas as seguintes recomendações: 

 

Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a 

execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemio-

lógicos e em observância ao contexto local de disseminação do 

vírus, considerem as seguintes medidas: 

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com di-

agnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante re-

latório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isola-

mento adequado no estabelecimento penal; 

  

  Frisa-se que, além de contribuir para a implementação do direito à saúde da 

pessoa presa, tais medidas visam a garantir a segurança e manutenção da ordem pública nas 

unidades prisionais, o que é um fim declarado da Lei de Execução Penal.  

  No caso trazido à baila, o caso do custodiado VALDEMIR TENAZOR 

amolda-se à hipótese prevista no artigo 5º, IV da Recomendação em comento, motivo pelo 

qual deve a sua prisão preventiva ser imediatamente convertida em PRISÃO 

DOMICILIAR, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao 

contexto local de disseminação do vírus. 

  Ademais, tal medida deverá ser, de pronto, estendida aos 16 (dezesseis) 

presos que dividem a CELA 01 da Unidade Prisional de Tefé/AM com o custodiado 

diagnosticado com teste POSITIVO para Covid-19, com vistas a conter a disseminação do 

vírus não somente aos custodiados da Unidade Prisional, mas também dos próprios agentes 

penitenciários, servidores da segurança pública e demais agentes que atuam no âmbito 

prisional desta comarca, bem como à toda a população, tendo em vista que a propagação do 

vírus na Unidade Prisional contribuiria ainda mais para o colapso do sistema de saúde que 

atende toda a população da cidade. 

  Vale lembrar que embora a Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de 

Vigilância em Saúde do Amazonas tenha lançado Plano de Contingência Estadual para Infecção 
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Humana pelo SARS-COV-2 (COVID-19)2  e tenha indicado como hospital de referência para 

atendimento ao COVID-19 na região do Polo Médio Solimões, unicamente o Hospital 

Regional de Tefé, o referido Hospital não possui estrutura hospitalar que suporte um 

colapso na Comarca. O próprio Plano de Contingenciamento indica que não existem leitos de 

UTI, possuindo 97 leitos comuns e dois leitos de cuidados intermediários – UCI. 

  Ademais, a comarca de Tefé conta com apenas 02 respiradores mecânicos em 

funcionamento e 01 respirador BiPAP, sendo certo, portanto, que a quantidade de respiradores e 

BIPAPs existente atualmente não é suficiente sequer para equipar os leitos destinados a pacientes 

graves. Desta forma, é incontestável a completa falta de estrutura da cidade de Tefé/AM para 

atender a demanda que surge pela pandemia do coronavírus. 

 Assim, diante da inviabilidade do fornecimento de tratamento adequado no 

interior do estabelecimento prisional, encontra amparo legal o pedido de concessão de prisão 

domiciliar do VALDEMIR TENAZOR, uma vez que a apenado encontra-se cometida por grave 

afecção (Covid-19), devendo ser estendida aos DEMAIS OCUPANTES DA CELA 01 DA 

UNIDADE PRISIONAL, como medida, inclusive, de prevenção no atual contexto 

epidemiológico (controle do spread) do novo Coronavírus, visto que a maioria esmagadora dos 

contaminados responsáveis pela transmissão do vírus são assintomáticos, o que torna difícil 

a detecção do vírus, sobretudo na escassez de testagem em massa, como no Amazonas. 

 

4. DOS PEDIDOS 

 

 Ante o exposto, considerando a grande probabilidade de que os custodiados re-

querentes estejam infectados com o vírus do COVID 19, diante da extrema gravidade dos fatos 

relatados, da expressiva taxa de letalidade do vírus no Município de Tefé/AM, associada à falta 

de estrutura médica e hospitalar para atender a população, é imperiosa a concessão da prisão 

domiciliar aos custodiados, a fim de preservar a vida dos requerentes, dos demais custodiados da 

Unidade Prisional de Tefé/AM e de toda a população da cidade de Tefé/AM, a fim de evitar um 

colapso no sistema de saúde do município. 

                                                 
2 Disponível em 

http://www.fvs.am.gov.br/media/publicacao/PLANO_CORONAVIRUS_ATUAL_12032020_gLV5jQ

q.pdf. Acesso em 01 de maio de 2020. 
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 Por fim, diante da urgência na apreciação do pleito, que envolve o direito à vida 

de 17 pessoas, requer seja apreciado o pedido imediatamente, com remessa ao Ministério Público 

do Estado do Amazonas em momento posterior, à em razão da extrema urgência que envolve o 

pedido. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Tefé/AM, 05 de maio de 2020. 
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