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RECOMENDAÇÃO N.º 02/2020/DPM/DPEIC/DPE 

Doc.: 00000.028877/2020 

Recomendar ao Estado do 

Amazonas, à Secretaria de 

Segurança Pública e à Polícia 

Militar do Estado do Amazonas a 

adoção de medidas de prevenção e 

tratamento à propagação do novo 

Coronavírus, causador da 

enfermidade Covid-19, em prol dos 

internos do Núcleo de Implantação 

do Presídio Militar (NIPP), 

localizado no Monte das Oliveiras 

– Zona Norte de Manaus, e outras 

disposições. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, por meio do Defensor 

Público designado para atuar na Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em 

Interesses Coletivos e do Defensor Público titular da 24ª Defensoria Pública de 1ª 

Instância Criminal, no uso das suas atribuições conforme o art. 134, caput, da 

Constituição Federal, e art. 4º, XI e VIII, da Lei Complementar n.º 80/1994, vem 

apresentar as seguintes considerações para, ao final, expedir a presente 

recomendação: 

 



 

 

 

 

 

 

2/5 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 11 de março 

de 2020, o estado de pandemia de Covid-19, em curso, significando o potencial risco 

de a enfermidade causada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2) atingir a população 

mundial de forma simultânea; 

 

CONSIDERANDO que, segundo o Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus, elaborado pelo Ministério da Saúde, devem ser 

adotadas, ações e medidas para, oportunamente, evitar a dispersão do vírus; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas públicas sociais e econômicas, cujo escopo é a redução do risco de 

doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição 

da República; 

 

CONSIDERANDO as declarações públicas das mais diversas autoridades das áreas 

de saúde e sanitárias no sentido de que a rede pública não possui capacidade para 

atender à toda a demanda, sobretudo a população mais vulnerável, dependente, quase 

que exclusivamente, do sistema público de saúde; 

 

CONSIDERANDO que o cenário atual coloca em situação de grave risco e de 

iminente perigo público a sociedade amazonense, cabendo aos poderes públicos e às 

instâncias privadas, em conjunto e solidariamente, a implementação de todos os 

cuidados necessários ao estancamento da propagação da doença; 

 

CONSIDERANDO o quadro pandêmico do Covid-19 no Brasil e a gravidade do 

cenário amazonense, em conformidade com conhecimento público e notório; 
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CONSIDERANDO a crescente informação noticiada e documentada de que o Covid-

19 atingiu internos do Núcleo Prisional Militar da Polícia Militar do Amazonas e ainda 

as notórias dificuldades de tratamento e isolamento do local; 

 

CONSIDERANDO a vulnerabilidade dos encarcerados e biovulnerabilidade 

agravada que atinge a sociedade diante da pandemia causada pelo novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a legitimidade da Defensoria Pública como órgão de execução 

penal e à tutela das coletividades necessitadas (STF – ADI n. 3943 e RE n. 733.433-RG 

e STJ no EREsp n. 11925877), inclusive quanto à coletividade necessitada militar em 

suas vulnerabilidades (STJ, AgInt no REsp 1510999/RS); 

 

CONSIDERANDO a responsabilidade constitucional da Defensoria Pública pela 

tutela dos direitos humanos e da amenização das vulnerabilidades das coletividades 

necessitadas; 

 

CONSIDERANDO a boa-fé objetiva e a noção de cooperação interinstitucional 

norteadora da redução de danos sociais para condução da construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária nos termos da Constituição e da LC n. 80/1994; 

 

CONSIDERANDO velocidade de contaminação e propagação do novo Coronavírus, 

causador da enfermidade Covid-19; 

 

Resolve RECOMENDAR ao Estado do Amazonas, à Secretaria de Segurança Pública 

e à Polícia Militar do Amazonas:  
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Art. 1º. A adoção de medidas preventivas e curativas ligadas ao Covid-19 em relação 

aos internos do Núcleo de Implantação do Presídio Militar (NIPP), localizado no 

bairro Monte das Oliveiras – Zona Norte de Manaus. 

Parágrafo único. Dentre outras medidas conectadas ao objetivo exposto no art. 1º, 

caput, dessa Recomendação, é especificamente recomendado que: 

I – Os custodiados diagnosticados com COVID-19, ou com suspeita, sejam 

imediatamente isolados em local salubre e capaz de preservar a saúde dos mesmos e 

demais sujeitos saudáveis; 

II – Seja garantido o tratamento médico recomendado a cada um dos contaminados; 

III – Sejam adotadas as medidas de higienização e desinfecção nos locais por onde os 

internos contaminados estiveram encarcerados; 

IV – Avaliem e informem a possibilidade de transferência dos internos para outras 

unidades físicas mais respeitosas à dignidade humana e compatíveis com o 

enfrentamento pandêmico do novo Coronavírus; 

V – As medidas tomadas em razão da presente recomendação sejam comunicadas à 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, ao Poder Judiciário – Vara de 

Execuções Penais e Vara da Auditoria Militar, e ao Ministério Público do Amazonas – 

MP/AM. 

 

Art. 2º. As medidas mencionadas no artigo 1º dessa Recomendação sejam tomadas em 

regime de urgência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, face à velocidade de 

propagação do vírus e comunicadas aos órgãos do sistema de justiça em até 72 (setenta 

e duas) horas. 

 

EXPEÇAM-SE ofícios ao Governo do Estado do Amazonas, à Secretaria de 

Segurança Pública – SSP/AM e à Polícia Militar do Estado do Amazonas, com o 

escopo de lhes cientificar da presente recomendação e, no prazo de 72 (setenta e duas) 



 

 

 

 

 

 

5/5 

horas, a contar da data de sua expedição, enviar resposta, com as providências 

adotadas para dar cumprimento às disposições acima delineadas, aos correios 

eletrônicos abaixo; 

 

COMUNIQUE-SE à Defensoria Pública de 1ª Instância de Defesa dos Direitos 

Relacionados à Saúde sobre a expedição da presente recomendação; 

 

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas, objetivando a transparência da atuação institucional, no que concerne 

ao tema exposto, à população amazonense. 

 

A não observância do disposto nesta Recomendação poderá acarretar a adoção das 

medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 

 

Manaus-AM, 13 de maio de 2020. 

 

 

MAURILIO CASAS MAIA 

Defensor Público 

24ª Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal 

defensoriamilitaram@defensoria.am.gov.br 

 

 

 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos 

rafaelbarbosa@defensoria.am.gov.br   
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