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TERMO DE AUDIÊNCIA 

  

 Aos 12/08/2020 (doze de agosto de dois mil e vinte) às 
09h:30 (horário oficial de Tabatinga), foi realizada a audiência de conciliação, por 
meio de videoconferência, nos termos da Resolução 314/2020 – CNJ. Presente o 
Excelentíssimo Juiz de Direito Edson Rosas Neto, a Defensora Pública Elânia 
Cristina Fonseca do Nascimento, o Defensor Público Rodrigo Santos Valle, o 
Defensor Público Murilo Rodrigues Breda, O Procurador do Estado Victor Fabian 
Soares Cipriano, o assessor da SEAP Victor Negrão Reis. 

 Por problemas com a conexão da internet em Tabatinga, o 
Douto Promotor de Justiça André Epifanio Martins não conseguiu participar da 
audiência. 

Aberta a audiência, o MM. Juiz oportunizou à Defensoria 
Pública manifestar- se acerca da proposta de acordo (registro audiovisual). 

Em seguida o MM. Juiz passou a palavra ao Procurador do 
Estado (registro audiovisual). 

As partes firmam acordo nos seguintes termos: 

 O Estado do Amazonas se compromete em fornecer à 
Unidade Prisional de Tabatinga, no dia 15 de agosto de 2020: 

a) 4 (quatro) litros de álcool em gel; 
b) Vinte Capotes de EPI; 
c) 140 (cento e quarenta) testes rápidos para COVID-19; 
d) 01 (um) Termômetro Digital; 
e) No mínimo, 100 (cem) máscaras descartáveis; 

 
Compromete-se, ainda: 

 
I. a realizar palestras de conscientização por servidores 

da saúde aos presos e aos visitantes a respeito da 
prevenção contra a COVID-19, numa frequência 
quinzenal, a partir da semana do dia 17 (dezessete) de 
agosto de 2020; 

II. no prazo de 15 (quinze) dias, a informar a quantidade de 
novas máscaras e mais testes a serem enviados à 
Unidade Prisional; 
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III. após o recebimento de lista de medicamentos para 
tratamento da COVID-19 indicados pela UPA, a 
providenciar o fornecimento de estoque de atenção 
primária ao tratamento da doença para a Unidade 
Prisional de Tabatinga; 

IV. a providenciar a testagem em massa dos internos da 
Unidade Prisional com os testes a serem enviados no 
dia 15/08/2020, realizando consulta/entrevista individual 
a respeito do surgimento de sintomas e consequências 
da doença, para emissão de laudos e encaminhamentos 
médicos cabíveis. A critério da equipe médica e em 
diálogo com a SEAP quanto à previsão de chegada de 
novos testes, os 140 testes inicialmente 
disponibilizados poderão ser aplicados gradativamente 
e em blocos de atendimento, com preferência aos 
internos que já apresentaram ou apresentam sintomas 
da doença e que não tenham sido diagnosticados com 
teste positivo anteriormente. 

 

Em seguida o MM. Juiz passou a decidir: 

 Determino à Unidade de Pronto Atendimento de 
Tabatinga (UPA) que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, uma lista de 
medicamentos básicos, os quais estão sendo utilizados nesse 
estabelecimento hospitalar para o tratamento de COVID-19. 

 Conforme requerido pelas partes, requisite-se 
informações da Autoridade Policial de Tabatinga quanto ao preenchimento do 
formulário de identificação de fatores de risco para a COVID-19 do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, justificando a não realização nos autos de prisão 
em flagrante, no prazo de quarenta e oito horas. 

 Em seguida, vista ao Ministério Público para 
manifestação. Após, retornem conclusos para sentença. 

 

Edson Rosas Neto 
Juiz 

 
 
 

Elânia Cristina Fonseca do Nascimento 
Defensora Pública 
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Rodrigo Santos Valle 
Defensor Público 

 
 
 

Murilo Rodrigues Breda 
Defensor Público 

 
 
 

Victor Fabian Soares Cipriano 
Procurador do Estado 

 

 

 

Victor Negrão Reis 
Assessor da SEAP 
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