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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PLANTONISTA DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

“Na luta do bem contra o mal, é 

sempre o povo que morre.” – 

Eduardo Galeano 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, órgão 

essencial à Justiça, presentada pelas defensoras públicas e pelo defensor público que esta 

subscrevem, com fundamento no art. 5º, LXXIV e LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 

e seguintes do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência impetrar HABEAS 

CORPUS COLETIVO COM PEDIDO LIMINAR em favor de TODAS AS PESSOAS, 

PRESAS OU QUE VIEREM A SER PRESAS NO MUNICÍPIO DE TEFÉ E QUE 

SEAM PORTADORAS DE COVID-19 OU TENHAM CONTATO COM ESTES, 

PESSOAS QUE ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DE 

CORONAVÍRUS, PRESOS PROVISÓRIOS E CONDENADOS A CRIMES 

COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, contra ato ilegal do juízo 

plantonista e dos juízos da 1ª e da 2ª varas da comarca de Tefé-AM, pelos motivos de fato e de 

direito que passa a expor e ao final requerer. 

 

1. DO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO 

O ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina e o avanço paradigmático da 

jurisprudência não trazem qualquer dúvida acerca da ampla gama de direitos materiais a serem 

tratados coletivamente e dos vários instrumentos processuais para a tutela coletiva de direitos, 

sejam eles também coletivos ou sejam direitos individuais que possam igualmente serem tratados 

em um mesmo processo. 

No tocante ao processo civil, as possibilidades de atuação coletiva já estão 

consolidadas há tempos, mas em relação à matéria penal parcela da comunidade jurídica, de 

forma injustificada, ainda resiste. Diz-se sem justificativa porque a seara cível há muito vem 

reconhecendo, e até dando prevalência, para a tutela coletiva de direitos. Logo, a mesma 

sociedade complexa que, no processo civil, demanda uma atuação difusa para assegurar o acesso 
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à justiça, também exige no campo penal igual tratamento. E nesse movimento de coletivização da 

tutela jurisdicional, o instrumento que pode, com excelência, desempenhar esse papel é o habeas 

corpus. O habeas corpus possui lugar de destaque na literatura jurídica nacional, sendo tradição 

jurídica do país a sua ampla admissibilidade para tutelar a liberdade de locomoção em todos os 

seus aspectos, movimento que se convencionou chamar de doutrina brasileira do habeas corpus. 

Seguindo essa trilha, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, superando 

controvérsias anteriores, no julgamento do referido habeas corpus, confirmou a possibilidade de 

manejo de habeas corpus de abrangência coletiva apresentando robustos fundamentos. O leading 

case do Pretório Excelso restou assim ementado: 

HABEAS CORPUS COLETIVO. 

ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA 

BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA 

EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E 

GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS 

MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. 

GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À 

JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE 

REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. 

LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES 

GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA 

GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS 

CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES 

DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. 

PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-

NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS 

E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA 

PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE 

COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO 

ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE 

SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES 

DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E 

IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO 

DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS 

ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 
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REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. 

ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE 

OFÍCIO. I – Existência de relações sociais 

massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a 

exigir soluções a partir de remédios processuais 

coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões 

a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento 

do writ coletivo homenageia nossa tradição 

jurídica de conferir a maior amplitude possível ao 

remédio heroico, conhecida como doutrina 

brasileira do habeas corpus. III – Entendimento 

que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do 

Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga 

aos juízes e tribunais competência para expedir, 

de ofício, ordem de habeas corpus, quando no 

curso de processo, verificarem que alguém sofre 

ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – 

Compreensão que se harmoniza também com o 

previsto no art. 580 do CPP, que faculta a 

extensão da ordem a todos que se encontram na 

mesma situação processual. V - Tramitação de 

mais de 100 milhões de processos no Poder 

Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, 

a qual exige que o STF prestigie remédios 

processuais de natureza coletiva para emprestar a 

máxima eficácia ao mandamento constitucional 

da razoável duração do processo e ao princípio 

universal da efetividade da prestação jurisdicional 

VI - A legitimidade ativa do habeas corpus 

coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles 

listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia 

ao que dispõe a legislação referente ao mandado 

de injunção coletivo. (HC 143641, Relator: Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 

julgado em 20/02/2018, DJe-215 disp. 08-10-2018; 

public. 09-10-2018) 

Dessa forma, a coletivização do habeas corpus não é mera invencionice, mas sim 

prolongamento dessa importante garantia, seja pela possibilidade de concessão da ordem de 

ofício por qualquer juiz ou tribunal (art. 654, §2º, Código de Processo Penal), seja pela 

possibilidade de concessão de efeito extensivo aos recursos e dos sucedâneos recursais penais em 
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geral (art. 580, CPP). 

No caso que ora se apresenta, a situação de colapso da pandemia de COVID 

adentrando no sistema prisional é o que possibilita que a ordem seja concedida a uma 

coletividade de pessoas, bem como a extensão de seus efeitos à coletividade vulnerável 

constituída pelas pessoas presas da Unidade Prisional de Tefé - UPT. 

Por toda a argumentação apresentada, deve o presente writ coletivo ser 

conhecido. 

 

2. DA IDENTIFICAÇÃO DAS AUTORIDADES COATORAS E DA COMPETÊNCIA 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Considerando que o presente habeas possui pedidos repressivos e preventivos 

destinados à coletividade, visando não só a suprimir violações de direitos, como também a evitá-

las, torna-se impossível identificar todos os pacientes. 

Ademais, é importante salientar que a identificação não é necessária, uma vez 

que o fundamento para a liberação é objetivo: a pandemia de COVID-19, que se propaga muito 

mais rápido no ambiente prisional. Logo no alvorecer da crise, esta Defensoria Pública 

peticionou em TODOS os processos dos réus da Unidade Prisional de Tefé, no intuito de evitar 

que a pandemia adentrasse no sistema prisional. 

A maioria dos pedidos foi rejeitada, em fundamentação rasa. Agora, contudo, o 

panorama é outro. Há presos infectados com COVID-19 na Unidade Prisional, estabelecimento 

este que teve reconhecido judicialmente o seu estado de insalubridade, conforme será exposto em 

momento posterior. 

Vale dizer ainda que um dos juízos, nos seus modelos de decisão lançados nos 

autos, ao indeferir os pedidos de liberdade, chegou a questionar o porquê de a Defensoria Pública 

não ter sido ingressado com habeas corpus coletivo. Apostou o magistrado que a Defensoria queria 

evitar uma eventual repercussão negativa da medida na mídia e na sociedade como um todo. 

Ledo engano. Esquece-se o juízo que a atuação da Defensoria Pública é contramajoritária, assim 

como a daquele órgão jurisdicional também deveria ser.  

Fato é que é impossível identificar neste momento, ante a urgência que o caso 

demanda, quantos e quais presos estariam circunscritos nos grupos de risco da COVID-19, bem 
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como aqueles que devem ser postos em liberdade para evitar violação a seu direito próprio e ao 

direito da coletividade de tomar medidas de precaução da propagação desenfreada da doença. 

Tefé atualmente já é o segundo município do interior em número de casos, 

havendo grandes chances de se tornar o primeiro do interior, dada a escalada do número de 

casos. 

Tratando-se de decisões judiciais a serem tomadas ou já prolatadas pelos 

juízos da comarca de Tefé, há que ser reconhecida a competência do Tribunal de Justiça 

do Amazonas, órgão funcionalmente superior. 

Assim, e considerando também a já mencionada necessidade de medidas 

urgentes e excepcionais para enfrentamento da pandemia em um sistema prisional 

reconhecidamente em estado de coisas inconstitucional, inegável a competência desse E. Tribunal 

de Justiça para o julgamento do presente. 

 

3. DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS 

Desde os bancos da faculdade se aprende que a legitimidade para a impetração 

de habeas corpus é livre. Qualquer pessoa pode ingressar com essa demanda, devendo tal locução 

ser lida na acepção mais ampla do termo. O próprio juízo pode, de ofício, conceder a ordem, o 

que só demonstra a sua ampla legitimidade. 

Sob essa ótica, é possível concluir que, em tese, qualquer pessoa poderia 

ingressar com o habeas corpus também na sua modalidade coletiva. Contudo, esse não parece ter 

sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

No julgamento do HC nº 143.641/SP, restou assente que os legitimados para a 

impetração do remédio heroico na modalidade coletiva seriam os mesmo do mandado de 

injunção coletivo. A lei de regência desse remédio constitucional, em seu artigo 12, IV, traz como 

legitimado para a sua propositura a Defensoria Pública. E não poderia ser diferente, uma vez que 

o artigo 134 da Constituição Federal assegura a atuação coletiva da Defensoria Pública em favor 

dos necessitados. No plano infraconstitucional, o art. 4º, I, e VII, da Lei Complementar 80/94 

também prevê a atuação coletiva da Defensoria Pública. 

Desse modo, não há qualquer dúvida acerca da legitimidade da Defensoria 
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Pública para atuar no feito. 

 

4. DO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19 NO AMAZONAS E EM 

TEFÉ 

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

denominada Covid-19, causada pelo micro-organismo Coronavírus, inclusive com diversos caso 

já confirmados no Brasil e no estado do Amazonas. Na cidade de Tefé, até 19 de maio do ano 

corrente, já são 937 (novecentos e trinta e sete) casos confirmados, 18 doentes internados 

(ocupação de 95% dos leitos destinados à covid-19) e 42 óbitos1. 

Conforme já exposto diversas vezes nos processos que tramitam na origem, a 

doença é de contágio rápido, ficando o paciente assintomático por alguns dias, porém 

transmitindo o vírus. A forma de transmissão é essencialmente pelo ar, o que dificulta mais ainda 

o combate à proliferação. Os sintomas da doença podem variar desde aqueles comuns a 

uma simples gripe até graves complicações do sistema respiratório podendo, em alguns 

casos, levar o portador do vírus a óbito. 

Situações excepcionais demandam medidas excepcionais.  Em âmbito estadual, 

foi instituído o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-19 por meio do 

Decreto Estadual nº 42.061/2020), bem como fora decretado situação de emergência na saúde 

pública pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Na seara municipal, dada a gravidade da situação, o 

município decretou o lockdown na cidade, o que já foi prorrogado pelo Decreto nº 010/2020, de 

15 de maio de 2020. 

Considerando que a transmissão do vírus ocorre por meio de contato pessoal 

ou com superfícies contaminadas, a partir de gotículas respiratórias da saliva ou de secreções da 

tosse ou espirro, as principais medidas de prevenção, como dito anteriormente, passam por evitar 

a aglomeração de pessoas e o contato físico, além de higienização constante das mãos. 

É de se observar, portanto, que as denominadas medidas não farmacológicas 

de combate ao COVID-19 são essenciais e segundo dados divulgados no Boletim 

                                                           
1 http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/#boletim, acesso em 20/05/2020 
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Epidemiológico 05 do Ministério da Saúde, de 17 de março de 2020, que trata da doença do 

coronavírus, na China reduziram em cerca de 94% a transmissão/propagação do vírus.2 

Dessa forma, o Poder Público vem modificando o horário e a forma de atendimento 

de órgãos públicos, cancelando eventos públicos e evitando ao máximo a saída de pessoas de 

suas residências, especialmente em atividades que envolvem a presença em espaços reduzidos e 

com pouca ventilação natural. Em geral, as providências tomadas objetivam reduzir a 

aglomeração de pessoas em um mesmo ambiente, diminuindo, com isso, os riscos de contágio. 

Tais medidas foram tomadas em caráter emergencial, visando a dar uma resposta 

rápida e efetiva. A doença é de contágio rápido, ficando o paciente assintomático por alguns dias, 

porém transmitindo o vírus. A forma de transmissão é essencialmente pelo ar, o que dificulta 

mais ainda o combate à proliferação. Os sintomas da doença podem variar desde aqueles comuns 

a uma simples gripe até graves complicações do sistema respiratório podendo, em alguns casos, 

levar o portador do vírus a óbito3. 

No que diz respeito às formas de prevenção, recentemente, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS, reafirmou, em discurso proferido na cúpula extraordinária 

e virtual do G20 que o isolamento social é imprescindível para controlar a disseminação 

desenfreada do novo Coronavírus, aduzindo que “a melhor e única maneira de proteger a vida, 

os meios de subsistência e as economias é parar o vírus. Sem desculpas, sem arrependimentos. 

Obrigado pelos sacrifícios que seus governos e pessoas já fizeram”.  

Trata-se, portanto, de uma situação sem parâmetro e nunca vista na história do 

país, razão pela qual medidas diferenciadas precisam ser tomadas, o que inclui também um olhar 

diferenciado para um dos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira: as pessoas presas. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL DE TEFÉ NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA E DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA 

PRISIONAL 

                                                           
2 http://maismedicos.gov.br/images/PDF/2020_03_13_Boletim-Epidemiologico-05.pdf, acesso em 20/05/2020 

3 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, acesso em 20/05/2020. 
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A par dessas medidas, não se pode descuidar do fato de que o sistema prisional 

amazonense (e brasileiro) e as pessoas lá custodiadas fazem parte da sociedade e, da mesma 

forma, merecem a proteção aos seus direitos, em especial ao seu direito à vida e à saúde, sendo de 

rigor a análise da situação de determinados grupos para fazer cessar ou evitar a violação de seus 

direitos, principalmente com a colocação em liberdade de parcela da população prisional. 

Lembremos que caso medidas concretas e efetivas não sejam tomadas em 

relação ao sistema prisional, sem que haja violação aos direitos das pessoas presas, como já 

ocorreram, as unidades prisionais serão palco de um genocídio sem precedente e epicentro da 

continuidade de disseminação dessa nova enfermidade, por conta da combinação da pandemia 

com a situação caótica dos presídios amazonenses, em especial de sua superlotação. 

Nunca é demais lembrar que, no bojo da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 347, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Estado de Coisas 

Inconstitucional do sistema prisional brasileiro. 

Ora, se em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam 

doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem estabelecidos de 

atuação a situação já é aterradora, com um grande número de mortes pela ausência de garantia do 

direito à saúde dentro das unidades prisionais, a perspectiva diante da pandemia do coronavírus é 

ainda mais preocupante. 

A insalubridade das unidades prisionais, a ausência quase completa de higiene e 

arejamento das celas, a deficiência do serviço de saúde dentro dos estabelecimentos, dente outros 

fatores, constituem vetores de risco que facilitam de sobremaneira a propagação do novo 

Coronavírus 

A nível municipal, em Tefé estão sendo adotadas diversas medidas a fim de 

evitar contágio de novas pessoas e tratar os atuais infectados. Cite-se, por exemplo, o atual 

sistema de lockdown implementado na cidade de Tefé/AM (processo nº 0000437-

59.2020.8.04.7501 e decreto municipal 010/2020 de 15 de maio de 2020) e ações civis públicas 

ajuizadas por esta Defensoria Pública a fim de equipar a cidade com melhor estrutura hospitalar 

(processos nº 0000436-74.2020.8.04.7501 e 0000435-89.2020.8.04.7501.).  

Especificamente para a Unidade Prisional, ainda, esta Defensoria emitiu 
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recomendação para adoção de diversas medidas a fim de evitar a contaminação dos presos, além 

da realização de pedidos específicos para reanálise das prisões preventivas como medida de evitar 

aglomeração pela lotação da unidade4.  

Não obstante, na data de 06 de maio de 2020, o primeiro interno testou 

positivo para coronavírus, juntamente com outros três presos recolhidos na Unidade 

Prisional de Tefé. Assim, conforme diretriz internacional, é necessário que eles 

permaneçam isolados, assim como os que com ele tiveram contato. 

Nota técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde, anexa, orienta que o 

infectado permaneça em quarto isolado e bem ventilado ou no mínimo a um metro de 

distância e que não fique em locais de uso compartilhado.  

Não se trata de posição isolada. Há ainda Nota Técnica de Professores da área 

de Imunologia e Doenças Infecciosas da Universidade de Brasília – UnB, formulada a pedido do 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Distrito Federal – IBCCrim/DF, em que assim foi 

disposto pelos profissionais especializados sobre a questão prisional e os riscos da COVID -19: 

 

1.3 (...) Dados científicos, amplamente divulgados pela 

mídia médica e a imprensa, constatam que pessoas que 

vivem em aglomeração, como em favelas e prisões, 

são as mais vulneráveis à infecção e, portanto, mais 

sujeitas a ficarem doentes. Esses infectados são fonte 

de transmissão do vírus para outras pessoas, além de 

prováveis candidatos a tratamento especializado e, por 

vezes, internação em Unidade de Tratamento 

Intensivo/UTI. 

1.5 Em relação especificamente à população carcerária, 

o confinamento em celas ou outros espaços 

superlotados, sem ventilação, e com precárias 

condições de higiene torna as pessoas privadas de 

liberdade extremamente vulneráveis à infecção. Esse 

tipo de ambiente ficam rapidamente contaminados. 

Por isso, medidas para reduzir o número de pessoas 

presas têm sido adotadas por vários países como 

                                                           
4 Disponível em https://www.defensoria.am.gov.br/post/defensoria-solicita-e-unidade-prisional-de-tef%C3%A9-

adota-medidas-de-preven%C3%A7%C3%A3o-ao-covid-19 e https://amazonasnoticias.com.br/defensoria-quer-
que-estado-de-atendimento-medico-para-presos-em-tefe/. Acesso em 21 de maio de 2020. 
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forma de evitar o agravamento desta crise de saúde 

coletiva. O vírus é altamente infecioso, passando de 

pessoa para pessoa com muita rapidez. 

1.8 Estão em risco todos aqueles que cumprem 

pena ou prisão provisória em estabelecimento 

prisional com estrutura inadequada ou com lotação 

superior à sua capacidade, além de todos os 

profissionais que trabalham no local. 

2.4 Elevadíssima, portanto, é a probabilidade de 

transmissão efetiva e rápida da doença nos ambientes 

de confinamento. A aglomeração deve ser fortemente 

evitada. Segundo a modelagem estatística do Imperial 

College London para os cenários do COVID -19, se 

não houver restrições nos contatos, no mundo inteiro 

seriam 7 bilhões de pessoas infectadas com COVID -

19 e 40 milhões de mortes só em 2020. 

2.5 Vale então repisar que o crescimento 

exponencial da transmissão de COVID -19 no 

ambiente prisional trará grande risco não só para 

a própria população detida, mas para a população 

responsável pela gestão e pelos demais serviços 

nas prisões e, finalmente, para as comunidades 

onde os presídios estão localizados. 

2.6 Em relação ao Sistema Único de Saúde, caso haja 

rápida disseminação da COVID19 nas prisões, os 

impactos serão incalculáveis, considerados: i) a 

necessidade de deslocamento de profissionais de 

saúde, já escassos no sistema em razão do enfrentando 

da epidemia; ii) a possibilidade de que as equipes de 

saúde envolvidas adquiram rapidamente a infecção em 

cenários insalubres; iii) o aumento abrupto da 

demanda de transferência de pessoas privadas de 

liberdade para unidades de saúde em busca de atenção 

especializada; iv) a incapacidade de se praticar um 

isolamento adequado e oportuno no ambiente 

prisional, seja pela escassez de recursos para o 

diagnóstico precoce, seja pela inadequação da 

infraestrutura física das prisões para isolamento 

seguro; v) a impossibilidade de capacitar, em curto 

período, os profissionais que atuam no sistema 

prisional para cuidar de uma situação epidêmica de 

consequências potencialmente fatais, e; vi) a 
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persistência da circulação do vírus na comunidade, 

tendo como fonte a população prisional. 

 

Dr. Gustavo Adolfo Sierra Romero 

Professor Associado de Doenças Infecciosas 

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília 

Dr Jaime Martins de Santana 

Professor Titular de Imunologia e Parasitologia 

Diretor do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade de Brasília 

 

Ressalta-se, ainda, que o índice de letalidade pelo coronavírus é ainda mais alto 

no sistema carcerário, conforme tabelas do Programa “Justiça Presente” do Conselho Nacional 

de Justiça: 

 

 

 

Contudo, é notório que o isolamento é medida impossível dentro da 

UPT. A estrutura física da unidade não permite que o acusado fique isolado, além de que o local 

possui péssima ventilação.  

Na verdade, destaca-se que a responsabilidade do Estado nesse caso é 

ainda maior, tendo em vista que o acusado está sob sujeição específica do Estado, ao qual 

cabe tomar todas as medidas para proteger sua saúde e integridade física, tendo em vista que não 

pode o indivíduo, nesse caso, decidir quais medidas tomar para sua proteção. 

Além disso, trata-se de questão de saúde pública, devendo o isolamento ser 
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adotado como medida preventiva ao contágio dos outros presos e funcionários da UPT. 

Basta um contaminado dentro do presídio para que logo se tenha toda uma população carcerária, 

além dos próprios funcionários do local, cuja proteção também é visada com essa medida. No 

momento, já são quatro presos contaminados. 

Sabe-se que o ambiente carcerário é propício para a rápida proliferação de 

doenças virais, principalmente tratando de doença com alto grau de contágio5. Assim, a eventual 

proliferação de um vírus no ambiente carcerário representa grande risco à vida dos 

detentos e funcionários em razão da falta de estrutura mínima para atender eventual 

emergência. 

O Juízo da execução penal desta comarca já reconheceu a insalubridade da 

UPT no bojo da ação civil pública n. 0003445-91.2013.8.04.7500, sendo relevante o trecho em 

que destaca o magistrado: 

No presente caso, a probabilidade do direito é clara visto a 

quase totalidade de direitos desrespeitados contidos 

na lei 7.210/198. Dentre estes pode -se citar o tamanho 

das celas, a precária alimentação, a falta de segurança 

e o descaso com a saúde dos segregados. A unidade em 

questão parece ter sido construída com o fito de afronta ao 

“TÍTULO IV” da Lei de Execuções Penais e as Regras de 

Mandela. 

 

É sempre bom lembrar que as pessoas que se encontram presas não possuem 

liberdade (literalmente) para tomar as medidas preventivas por conta própria, dependendo do 

Estado para tudo. Ora, como o Estado, que sempre falhou na hora de implementar os 

direitos básicos da população carcerária em tempos normais, vai poder cuidar para que a 

doença não se alastre na referida unidade? 

Acerca da responsabilidade estatal pela garantia da saúde dos presos, vale 

transcrever o magistério de Rodrigo Roig6: 

A assistência à saúde é uma responsabilidade do 

Estado, os presos devem usufruir dos mesmos 

                                                           
5 https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/incidencia-de-tuberculose-em-presos-30-vezes-maior-do-que-na-

populacao-geral-22540362 

6 ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2017 
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padrões de serviços de saúde disponíveis à 

comunidade e os serviços de saúde necessários devem 

ser gratuitos, sem discriminação motivada pela sua 

situação jurídica (Regra 24 das novas Regras Mínimas 

das Nações Unidas para o Tratamento de Presos). 

Quando o estabelecimento penal não estiver 

aparelhado para prover a assistência médica 

necessária, esta deve ser prestada em outro local, 

mediante autorização da direção do 

estabelecimento (art. 14, § 2º, da LEP). 

Inexistindo condições do Estado de prover a 

devida assistência à saúde (valor constitucional 

supremo), o condenado deverá ser colocado em 

prisão domiciliar, até seu restabelecimento. Isso 

porque as limitações ligadas a questões 

estruturais, financeiras ou securitárias não podem 

ser consideradas legítimas se impuserem a 

violação do núcleo irredutível do direito à saúde, 

protegido pela Constituição.  

 

A Unidade Prisional de Tefé (UPT) não possui equipe médica designada 

especialmente para ele. Não dota sequer de enfermaria, carecendo inclusive de funcionários que 

cuidem da Administração Prisional. Além disso, é fato público e notório que o ambiente na 

UPT é insalubre, abafado e pouco arejado, o que facilita ainda mais a propagação do 

Coronavírus. 

Tais condições fazem com que os casos de COVID-19 no sistema prisional 

sejam uma verdadeira bomba relógio, prestes a explodir. Assim, estamos diante de uma situação 

iminente de colapso na unidade prisional de Tefé, que prejudicará não só o sistema prisional do 

município, mas também o sistema de saúde, haja vista que a comarca não dispõe de nenhuma 

UTI e dois leitos de cuidados intermediários (UCI). A explosão do número de presos 

infectados será o estopim que falta para explodir o barril de caos que é o sistema de saúde 

municipal. 

Sendo assim, a situação de Tefé é excepcional dentro da excepcionalidade, uma 

vez que é só nesta comarca que confluem vários fatores a um só tempo: 1) o estado de coisas 

decretado pelo STF; 2) o reconhecimento judicial da insalubridade da unidade prisional 

de Tefé; 3) a ausência de leitos de UTI na comarca; 4) o número reduzido de respirados e 
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de estrutura hospitalar adequada no município; 5) a ausência de equipe médica no 

estabelecimento prisional; 6) o elevado número de casos de COVID; 7)a ausência de 

insumos de limpeza e de equipamentos de proteção na unidade; e 8) colapso do sistema 

de saúde do Amazonas. 

Eis a receita do caos, que só será remediada com a liberação de parte da 

população prisional. 

 

6. DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Ainda se encontra em vigor a Recomendação nº 62/2020 do Conselho 

Nacional de Justiça, a qual, em seu artigo 4º, prevê: 

Art. 4o Recomendar aos magistrados com 

competência para a fase de conhecimento criminal 

que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e 

em observância ao contexto local de disseminação do 

vírus, considerem as seguintes medidas: 

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos 

do art. 316, do Código de Processo Penal, 

priorizando-se: 

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas 

responsáveis por criança de até doze anos ou por 

pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, 

pessoas com deficiência ou que se enquadrem no 

grupo de risco;  

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que 

estejam com ocupação superior à capacidade, que 

não disponham de equipe de saúde lotada no 

estabelecimento, que estejam sob ordem de 

interdição, com medidas cautelares determinadas por 

órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que 

disponham de instalações que favoreçam a 

propagação do novo coronavírus;  

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 

90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes 

praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; 
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II – a suspensão do dever de apresentação periódica 

ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou 

suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 

(noventa) dias; 

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de 

prisão preventiva, observado o protocolo das 

autoridades sanitárias. 

Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência 
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos 
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto 
local de disseminação do vírus, considerem as 
seguintes medidas: 

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado 
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela 
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal 
Federal, sobretudo em relação às:  

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas 
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa 
com deficiência, assim como idosos, indígenas, 
pessoas com deficiência e demais pessoas presas que 
se enquadrem no grupo de risco;  

b) pessoas presas em estabelecimentos penais 
com ocupação superior à capacidade, que não 
disponham de equipe de saúde lotada no 
estabelecimento, sob ordem de interdição, com 
medidas cautelares determinadas por órgão de sistema 
de jurisdição internacional, ou que disponham de 
instalações que favoreçam a propagação do novo 
coronavírus; 

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias 
ao plano de contingência previsto no artigo 9º da 
presente Recomendação, avaliando eventual 
necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou 
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o 
reagendamento da saída temporária após o término do 
período de restrição sanitária; 

III – concessão de prisão domiciliar em relação a 
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em 
regime aberto e semiaberto, mediante condições a 
serem definidas pelo Juiz da execução; 

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa 
presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de 
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, 
na ausência de espaço de isolamento adequado 
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no estabelecimento penal; 

V – suspensão temporária do dever de apresentação 
regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena 
no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas 
de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e 
livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; 
(grifos nossos) 

Frisa-se que a Unidade Prisional de Tefé preenche de todas as condições 

estruturais que o CNJ entendeu como propensa a ensejar a liberação dos custodiados, inclusive 

pessoas com diagnósticos positivo de COVID-19. 

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, fim declaração da pena, na forma da Lei de Execução Penal. 

Cumpre esclarecer que, à época em que editada, a Recomendação, era 

mera medida de precaução, que visava a evitar o contágio no âmbito prisional. Agora que 

já existe o contágio, o estrito cumprimento da Recomendação torna-se peremptório, de 

todos os que se encontram na Unidade Prisional de Tefé, inclusive dos funcionários. Logo, 

com maior propriedade ainda devem ser aplicados os vetores interpretativos do CNJ. 

É importante destacar também que os juízos coatores, no início da pandemia, 

trataram com desdém os pedidos de liberdade, por conta do risco abstrato do vírus adentrar 

dentro do estabelecimento. 

A liberdade de parcela dos custodiados, por meio de prisão domiciliar é 

mais do que uma questão jurídica. É questão de saúde pública e, acima de tudo, de 

humanidade. Assusta e entristece o fato de que, no Estado com o maior número de infectados 

em proporção, tais questões sejam tratadas com tamanha mesquinhez e indiferença por aqueles 

que deveriam ser os primeiros a assegurar os direitos fundamentais. 

Tal situação precisa ser revista pelo tribunal, aplicando-se na íntegra o teor do 

ato do Conselho Nacional de Justiça, seja por meio da revogação da prisão, seja através da prisão 

domiciliar. 

 

7. DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E DA 

mailto:dpeam.mediosolimoes@gmail.com


 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas – Polo do Médio Solimões – José Martins 

Rua Monteiro de Souza, 632| Centro | Tefé/AM   
Telefone: (92) 98417-2747| E-mail: dpeam.mediosolimoes@gmail.com 

 

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA PESSOA PRESA  

O remédio heroico se presta a afastar ou inibir constrangimento ilegal ao 

direito de locomoção. No caso dos ora apresentando, esse constrangimento não diz respeito 

somente à liberdade, mas também à própria vida, saúde e integridade física da pessoa presa. 

Na análise das nuances do caso, é sempre bom partir de uma premissa por 

vezes esquecida: homens e mulheres encarcerados são pessoas iguais àquelas que estão 

em liberdade. A elas devem ser garantidos todos os seus direitos não suprimidos em decisão 

judicial amparado na lei, dentre eles o direito à saúde, a vida e a integridade física e moral, sob 

pena de configuração de ilegalidade. 

Pode-se inclusive afirmar que o caso das pessoas presas é ainda mais 

delicado que o da população em geral, uma vez que elas não podem, pela própria vontade, 

tomar medidas de distanciamento social, que é a medida mais eficaz contra o Coronavírus, 

estando limitadas pelo espaço físico a viver confinadas, próximas umas às outras em lugares cuja 

circulação de ar é precária. 

Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 5.º, inciso XLIX, 

dispõe que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Tal previsão também 

é trazida pelo artigo 40 da LEP. 

Como o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral (artigo 38 

do Código Penal), está fora de dúvida que o direito à saúde da pessoa em situação de privação da 

liberdade permanece integralmente preservado, e nessa condição deve ser respeitado e 

promovido pelo Estado, nos termos do artigo 6.º da nossa Carta Magna. 

Buscando assegurar condições mínimas de estrutura para as pessoas presas, o 

artigo 88 da LEP prevê: 

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual 

que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. 

Parágrafo único - São requisitos básicos da unidade 

celular: 

a) salubridade do ambiente pela concorrência dos 

fatores de aeração, insolação e condicionamento 

térmico adequado à existência humana; 
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Nessa esteira, o Pacto de são José da Costa Rica, norma supralegal, assim 

dispõe: 

Art. 5º: [...] 

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua 

integridade física, psíquica e moral. 

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a 

penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. 

Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com 

o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 

Buscando garantir o mínimo de dignidade no tratamento das pessoas presas, as 

denominadas Regras de Mandela, expedidas pela Organização das Nações Unidas – ONU, 

dispõem: 

Regra 24 

1. O provimento de serviços médicos para os presos é uma 

responsabilidade do Estado. Os presos devem usufruir 

dos mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis 

à comunidade, e os serviços de saúde necessários devem 

ser gratuitos, sem discriminação motivada pela sua situação 

jurídica. 

2. Os serviços de saúde serão organizados 

conjuntamente com a administração geral da saúde 

pública e de forma a garantir a continuidade do 

tratamento e da assistência, inclusive nos casos de HIV, 

tuberculose e outras doenças infecciosas, abrangendo 

também a dependência às drogas. 

 

Regra 25 

1. Toda unidade prisional deve contar com um serviço 

de saúde incumbido de avaliar, promover, proteger e 

melhorar a saúde física e mental dos presos, prestando 

particular atenção aos presos com necessidades especiais ou 

problemas de saúde que dificultam sua reabilitação. 

2. Os serviços de saúde devem ser compostos por equipe 

interdisciplinar, com pessoal qualificado suficiente, atuando 

com total independência clínica, e deve abranger a 

experiência necessária de psicologia e psiquiatria. Serviço 

odontológico qualificado deve ser disponibilizado a todo 

preso. 

Não se pode negar, em consequência, que um vasto conjunto de normas, 

inclusive de natureza constitucional, já é violada diuturnamente, e a situação de pandemia colocou 

mailto:dpeam.mediosolimoes@gmail.com


 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas – Polo do Médio Solimões – José Martins 

Rua Monteiro de Souza, 632| Centro | Tefé/AM   
Telefone: (92) 98417-2747| E-mail: dpeam.mediosolimoes@gmail.com 

 

em evidência todas essas mazelas. As condições atuais tornam ainda mais gravosas essas 

violações, demandando ação imediata do Poder Judiciário para sanar lesão a direitos 

fundamentais de pessoas que estão sob a custódia do Estado. 

Além disso, ante a chocante realidade das condições carcerárias somadas às 

graves consequências da pandemia de coronavírus, a manutenção de prisões, especialmente, das 

pessoas integrantes dos grupos de risco, ante a iminência de severos danos à saúde e altíssima 

probabilidade de morte, passou a configurar verdadeiro constrangimento ilegal, que se busca 

debelar com o presente writ. 

Embora os sintomas iniciais da covid-19 se assemelhem àqueles de uma 

gripe comum, importante ressaltar que o coronavírus causa também dificuldades 

respiratórias e sequelas nos pulmões, de modo a ter acarretado, desde o começo da pandemia, 

mais mortes dentre a população idosa, hipertensa, cardiopata, diabética e asmática, juntamente 

àqueles portadores de problemas crônicos nos pulmões, tais como fibrose, justamente por conta 

da imunidade já enfraquecida dessas populações e também de suas fragilidades respiratórias. 

Em relação ao tratamento da doença, há a recomendação por parte dos 

órgãos federais e estaduais de saúde de que os casos suspeitos ou doentes com sintomas 

sejam mantidos em casa, isolados, o que seria impossível de adotar-se em relação aos 

infectados que fossem mantidos presos. A verdade é que, não bastasse a insalubridade daqual 

padece o sistema carcerário brasileiro, hoje não há nos presídios brasileiros nenhuma garantia de 

que os presos que vierem a ser infectados por coronavírus possam vir a receber algum tratamento 

médico, ainda mais considerando a falta de leitos e de profissionais de saúde. 

Assim, com o intuito de fazer cessar (ou ao menos mitigar) o excesso de 

execução de todas as pessoas presas em Tefé, caracterizado pela violação do direito à saúde e à 

vida dessas pessoas, é imprescindível que esse Tribunal conceda a ordem para as situações 

elencadas a seguir. 

 

7.1. PESSOAS PRESAS COM DIAGNÓSTICO POSITIVO DE COVID-19 

A primeira situação, parece ser óbvia, mas, atualmente, o óbvio precisa ser dito. 

Pessoas presas e que foram diagnosticadas com COVID-19 devem ser imediatamente 

colocadas em prisão domiciliar, na forma do artigo 5º, IV, da Recomendação 62/2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, dos protocolos de saúde da Organização Mundial de Saúde, do 

Ministério da Saúde, da Secretária Estadual de Saúde, todos já demonstrados exaustivamente 

alhures. 
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Chegou ao conhecimento da Defensoria Pública que quatro presos haviam 

sido diagnosticados com o COVID. Um deles era preso por decisão da justiça federal, e os 

demais da justiça estadual. Com relação a estes últimos, esta Defensoria ingressou com pedido de 

prisão domiciliar. Com relação ao primeiro, encaminhou-se expediente à Defensoria Pública da 

União, e esta também fez o mesmo pedido. 

Para nossa surpresa, o pedido da DPU foi acolhido na íntegra pela 

Justiça Federal, enquanto todos os pedidos da DPE foram negados. Enquanto os juízos de 

Tefé insistem em dizer que a situação está sob o controle, ofício da SEAP (em anexo) indica 

que já são cinco o número de presos diagnosticados com COVID-19, na unidade 

prisional tefeense. 

A decisão da Justiça Federal (em anexo) baseou-se em elementos 

objetivos, notadamente, aqueles ligados à pandemia, razão pela qual, em nome da força 

extensiva das decisões de liberdade, e em razão do princípio da isonomia, também deve ter seus 

efeitos estendidos aos presos estaduais, por força do artigo 580 do Código de Processo 

Penal, o qual deve ser aplicado independentemente de regra de competência. 

A Nota técnica emitida pela SUSAM, anexa, é clara quando orienta que o 

infectado e as pessoas que com ele tiveram contato direto permaneçam isolados, em local 

bem ventilado. In verbis:  

10. Entende-se por Isolamento Domiciliar: os casos 

suspeitos ou confirmados da COVID-19 e seus 

contatos diretos que devem permanecer 

OBRIGATORIAMENTE em sua residência, 

mantendo-se em quarto ou área isolada, bem 

ventilados e sem circulação de outros membros da 

família, durante o período de 14 dias.  

 

Além de resguardar a integridade da pessoa doente, com isso evita-se que ela se 

torne um vetor de contágio dentro do estabelecimento, propagando o vírus para outros 

custodiados e para os funcionários do sistema prisional. 

Com relação a esse ponto, frisa-se que, diante da falta de estudos consistentes, 

é público e notório que o comportamento da doença ainda não é totalmente conhecido, de modo 

que não se pode afirmar sem avaliação médica e até mesmo perícia no local que os sintomas são 

leves ou que a pessoa não necessita estar isolada em casa e fora do ambiente insalubre da 

Unidade Prisional. 
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Sendo assim, no intuito de evitar qualquer corrente negacionista, devem ser 

seguidas as orientações dos órgãos de saúde e do CNJ, colocando as pessoas diagnosticadas com 

COVID em prisão domiciliar. 

 

7.2 – PESSOAS PRESAS QUE TIVERAM CONTATO COM PRESOS COVID-19 

POSITIVO 

As razões pelas quais tais pessoas devem ficar em prisão domiciliar é o mesmo 

do tópico anterior: o risco de contágio. Em meio aberto, pessoas que tiveram contato com 

pacientes com COVID-19 diagnosticado devem ficar isoladas em casa, com monitoração 

por equipe médica, conforme diretrizes das autoridades sanitárias, não havendo motivo para se 

quebrar a igualdade em relação às pessoas, cuja única restrição é tão somente a 

liberdade. 

Dessa forma, busca-se resguardar a integridade física e evitar a exposição 

constante ao vírus. Tal medida preventiva garante isonomia de tratamento entre as pessoas presas 

e em liberdade, uma vez que isso não é afetado pela reprimenda penal. 

 

7.3. PESSOAS COM CÂNCER, PORTADORES DE CARDIOPATIA CRÔNICA, 

DIABETES, DOENÇAS PULMONARES CRÔNICAS, INSUFICIÊNCIA RENAL 

CRÔNICA, SOROPOSITIVAS, PORTADORES DE DOENÇAS AUTOIMUNES E DE 

CIRROSE HEPÁTICA 

Mais uma situação que deveria ser óbvia, mas que merece ser remediada por 

meio do presente habeas corpus, uma vez que as autoridades coatoras insistem em fazer pouco caso 

com as doenças pré-existentes dos custodiados, em especial, pasme, as doenças pulmonares, 

como pneumonia, bronquite e tuberculose, comuns no insalubre e pouco arejado sistema 

prisional, e que são por vezes diminuídas e relevadas na hora de se analisar a necessidade 

da prisão. 

Pessoas portadoras de tais doenças possuem imunidade naturalmente baixa, o 

que facilita o contágio de COVID-19, devendo ser alvo prioritário das políticas preventivas 

Somada a baixa imunidade própria, no caso das pessoas presas, está a falta de 

alimentação adequada, dificuldade de acesso a medicamento, pouco ou nenhum 

acompanhamento médico, péssimas condições de habitabilidade das celas e restrição de acesso a 

itens básicos de higiene e material de limpeza, tudo conforme já apontado. 
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Esse quadro torna imprescindível a liberação dessas pessoas, sob pena de 

literalmente condená-las à morte. 

 

7.4. PESSOAS PRESAS PROVISORIAMENTE  

A presunção de inocência, consagrada tanto na Constituição Federal, no art. 5º, 

LVII, da Constituição Federal é reconhecidamente o pilar garantidor dos direitos do indivíduo 

contra um processo criminal em um Estado Democrático de Direito. No Brasil, a garantia 

constitucional da presunção de inocência não se resume a um princípio, já que o texto magno 

claramente traz consigo também uma regra de tratamento, probatória e de julgamento.  

A literalidade do texto constitucional conjugada com a expectativa de máxima 

efetividade e eficácia dos direitos e garantias fundamentais, impossibilita o reconhecimento da 

culpa antes de passada em julgado a decisão condenatória. E sem culpa, impossível o início do 

cumprimento da pena de quem, ainda, pela regra inscrita no art. 5º, LVII, da Constituição 

Federal, não pode ser considerado culpado. 

Ou seja, só o trânsito em julgado é apto para formar e integrar o título 

executivo que justificará o cumprimento da pena. Toda prisão anterior ao édito condenatório 

irrecorrível é, portanto, provisória, e como tal deve ser tratada. 

Normalmente, a pessoa paga com a liberdade a possibilidade de estar presa 

cautelarmente e ser ao final de tudo, declarada inocente. Em tempos de pandemia, pode vir a 

pagar com a vida. Sem adentrar no mérito acerca da necessidade das prisões cautelares 

atualmente em vigor por determinação das varas de Tefé, certo é que vivemos uma situação 

excepcional, na qual a manutenção na prisão de algum cidadão que compõe algum grupo de risco 

da Covid-19 pode fatalmente, por tudo que já se expôs, significar sua morte.  

Dentro desse contexto, ainda mais em relação àqueles que ainda se presume 

inocentes, não há justificativa para que se mantenha o encarceramento exagerado. O mínimo de 

prudência é o que se exige e se espera, até para não se impor uma pena ainda mais cruel e 

desproporcional do que o mero abandono nas masmorras do cárcere, que é o que 

hodiernamente acontece.  

Dessa forma, ainda que todas as prisões cautelares determinadas pelos órgãos 

judiciários de Tefé sejam formalmente legais, vê-se, na hipótese presente, a necessidade de 

comprovação de um única circunstância bastante para a identificação do constrangimento ilegal: 

o alto risco de contaminação por coronavírus a que está exposto o preso que vier a ser mantido 

encarcerado, especialmente aqueles que integram algum grupo de risco, e o consequente alto 
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risco de letalidade caso venha contrair covid-19, o qual já está circulando no estabelecimento 

penal da comarca. 

Além disso, no tocante as pessoas presas provisoriamente, é preciso lembrar 

que a liberdade dessas pessoas tem como um de seus fundamentos basilares o princípio da 

homogeneidade, conforme posicionamento de nossos tribunais superiores, o qual deve ser 

necessariamente aplicado, ainda mais considerando o contexto excepcional vivenciado. Tal 

princípio é reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo: 

 

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. 

PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE 

PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO PELAS 

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE. OFENSA. EXCESSO DE 

PRAZO. RECONHECIMENTO. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. 

1. A prisão cautelar só se legitima quando, além de 

presentes os requisitos e as hipóteses autorizadoras 

descritas no art. 312 do Código de Processo Penal, não 

exceder o mal que pode ser causado pela imposição da 

reprimenda a ser aplicada em caso de eventual 

condenação. Precedentes. 

[...] 

5. Ordem concedida, determinando-se a expedição de 

alvará de soltura clausulado em favor do paciente, se por 

outro motivo não estiver preso. (HC 117535/DF, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 17/11/2009, DJe 01/02/2010)  

 

Por todo o exposto, e como questão humanitária, devem as prisões preventivas 

serem convertidas em prisão domiciliar, em especial as conversões de prisões em flagrantes 

realizadas durante a pandemia. 

 

7.5 PESSOAS ACUSADAS OU CONDENADAS POR CRIMES COMETIDOS SEM 

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA 

A situação de pandemia atual, já atinge a Unidade Prisional de Tefé e pode 

explodir a qualquer momento, agravando o caso do sistema de saúde municipal, tendo em conta 

tudo quanto já foi exposto sobre o cenário do sistema prisional e da enfermidade em questão, 

somente poderá ser controlada com a redução drástica da população prisional, visando 
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possibilitar a existências de condições mínimas para a prevenção ou mitigação da disseminação da 

doença no sistema prisional e, consequentemente, em toda a sociedade, pois sem a adequada 

contenção do avanço do vírus também nos presídios, esses espaços continuarão como 

focos de propagação da doença. 

Nessa toada, indispensável ser redundante e repetir que a violação do direito à 

saúde e a vida das pessoas presas é configurador de constrangimento ilegal, por se tratar de 

excesso de execução e excesso na prisão cautelar, que também não pode submeter o preso a 

tratamento cruel. 

Tal quadro somente poderá ser sanado com a diminuição drástica da população 

presa, sendo de rigor a colocação em liberdade, além de todos aqueles grupos já mencionados, 

também aqueles em que, do ponto de vista oficial, podem cumprir medidas alternativas a prisão, 

como conforme todas as normativas que dizem respeito a alternativas penais ou penas 

alternativas, notadamente as pessoas acusadas ou condenadas por crimes sem violência ou 

grave ameaça. 

A conduta praticada por essas pessoas não se reveste de ofensividade e 

gravidade a ponto de justificar a prisão em uma situação como a atual, devendo ser 

utilizada em casos de comportamentos e condutas que, além de lesarem bens jurídicos 

fundamentais, ofendam física ou mental do titular do bem jurídico. 

Os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima exigem que o 

Direito Penal, instrumento punitivo e de controle mais drástico e extremo à disposição da 

sociedade, somente seja acionado em defesa de bens juridicamente relevantes e de condutas que 

causem transtornos e desordens a ponto de tornar-se intolerável a convivência social. 

É claro que não se está a dizer que pessoas que cometeram crime com 

violência não merecem a medida de prevenção ao COVID. Contudo, a análise deve partir sempre 

de pressupostos. O que se quer é tão somente que se estabeleça a seguinte premissa: diante da 

situação de pandemia, e de todos os gravames a ela inerentes, todas as pessoas acusadas, 

presas preventivamente ou que cumpre pena por crime cometido sem violência ou grave 

ameaça devem ser imediatamente colocadas em liberdade ou postas em prisão 

domiciliar. 

 

7.6. PRESOS COM ORDEM DE TRANSFERÊNCIA 

Como é de conhecimento público, o transporte fluvial intermunicipal de 

passageiros encontra-se suspenso. Em Tefé-AM, o transporte aéreo também se encontra 
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suspenso. A ideia é justamente evitar ao máximo a circulação e aglomeração de pessoas em 

espaços fechados. Por uma questão de isonomia, esse também deve ser o entendimento aplicado 

no caso de pessoas presas. 

É comum que presos sejam transferidos do interior para a capital em decisões 

precárias, pouco ou nada fundamentadas e sem realizar a oitiva da Defensoria Pública, violando, a 

um só tempo, o direito da pessoa de cumprir pena perto do seu meio social, a garantia da 

fundamentação das decisões, a ampla defesa e o contraditório. Até mesmo a forma como os 

presos são transferidos pode ser questionada, uma vez que há reclamações de que estes são 

algemados durante todo o trajeto. 

Tais questões serão debatidas em momento oportuno e pelo meio adequado. 

Agora, cabe somente resguardar o preso e a sociedade como um todo, evitando a circulação do 

vírus dentro do estado, e impedindo que presos contraiam a doença durante o transporte. 

Considerando que a sentença penal condenatória retira tão somente a liberdade, preservando 

outros direitos, não podem as pessoas presas ficarem a mercê da doença durante o transporte. 

Caso contrário 

 

 

8. DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

Apesar da ausência de previsão legal, não há dúvida acerca da possibilidade de 

concessão de medida cautelar em sede de habeas corpus, a qual pode ser feita inclusive sem a oitiva 

da parte contrária. Basta, para isso, que estejam presentes os requisitos gerais dos pedidos 

liminares, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ocasionado pela demora na 

tramitação do processo. 

A probabilidade do direito está presente, tendo-se em vista que a maioria dos 

fatos aqui narrados é público e notório, alguns até com reconhecimento judicial, como o Estado 

de Coisas Inconstitucional do sistema carcerário brasileiro (ADPF 347, STF) e a falta de estrutura 

e insalubridade da Unidade Prisional de Tefé – UPT, declarado pelo próprio juízo da execução 

penal nos autos da Ação Civil Pública nº 0003445-91.2013.8.04.7500.  

Além disso, pede-se vênia pela redundância para trazer aqui novamente todas 

as confluências que contribuem para a situação de colapso da Unidade Prisional de Tefé na 

pandemia: 1) o estado de coisas inconstitucional decretado pelo STF na ADPF 347; 2) o 

reconhecimento judicial da insalubridade da unidade prisional de Tefé no bojo de ACP 

que pede a interdição da unidade; 3) a ausência de leitos de UTI na comarca; 4) o 
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número reduzido de respirados e de estrutura hospitalar adequada no município; 5) a 

ausência de equipe médica no estabelecimento prisional; 6) o elevado número de casos 

de COVID; 7) a ausência de insumos de limpeza e de equipamentos de proteção na 

unidade; e 8) colapso do sistema de saúde do Amazonas. 

Ademais, a cruel doença é cientificamente conhecida por ser de rápido 

contágio, em especial no sistema prisional, carecendo de cuidados especiais que notoriamente não 

seriam conseguidos no presídio. 

Pelo mesmo motivo, o perigo de dano é evidente, haja vista o completo estado 

de caos que se encontra o sistema municipal e estadual de saúde, o qual não consegue suportar 

um surto de COVID no sistema prisional de Tefé. 

Considerando o perigo extremo de ineficácia da medida caso se tenha que 

aguardar todo o trâmite processual, é importante registrar as preciosas lições de Eduardo José da 

Fonseca Costa: 

 

 [...] quando se enxerga a concessão de tutelas provisórias à 

luz de um pensamento conceitualista, tende-se a dizer que 

essa concessão é uma mera subsunção por operação 

silogística, que ocorre porque, no caso concreto, as 

alegações do autor são enquadradas no conceito de fumus 

boni iuris e a situação que o aflige se encaixa no conceito de 

periculum, in mora [...] 

Nesse sentido, a prática forense sói enveredar um raciocínio 

tipológico que, por sua vez, pressupõe circularidades e 

avaliações subjetivas. Ora, diferentemente do conceito, o 

tipo é mais fluído e adaptável. [...] 

Nesse sentido, o fumus boni iuris e o periculum in mora são 

vistos como pautas “móveis”, que podem se apresentarem 

graus ou níveis distintos e que, por isso, não são suscetíveis 

de fixação em termos genéricos. [...] 

Conseguintemente, para conceder-se tutelas provisórias, 

não há a necessidade da presença simultânea dos dois 

pressupostos. Entre eles há uma espécie de 

permutabilidade livre. Se o caso concreto desviar-se do 

“tipo normal” e somente um dos pressupostos estiver 

presente em “peso decisivo”, mesmo assim será 

possível conceder-se a medida [...] O que importa, no 

final das contas, é a “imagem global” do caso, ainda 

que a relação entre o fumus e o periculum seja 
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assimétrica. (grifos nossos)7 

O que o renomado autor ensina é que quanto maior for o perigo de dano, 

menor deverá ser a exigência de presença da probabilidade do direito para se obter a tutela de 

urgência e vice-versa. 

Considerando a urgência peculiar do caso, deve a decisão ser proferida inaudita 

altera pars, sem prejuízo de posterior contraditório, a ser realizado na forma diferida. Não se pode 

olvidar que qualquer dia que se perde no presente momento representa um aumento cada vez 

maior no índice de proliferação do vírus no âmbito do sistema carcerário. 

Por todo o narrado, estando presentes os requisitos legais, deve ser 

concedida a medida cautelar, em favor dos presos da comarca de Tefé que se encontram 

reclusos por força de decisão do Poder Judiciário Estadual, nos seguintes termos: 

a) imediata concessão da ordem liminar, para que sejam colocados em prisão 

domiciliar os presos diagnosticados com COVID-19, conforme laudos médicos em anexo; 

b) concessão de ordem liminar para inserir em prisão domiciliar os presos 

que tiveram contato com os pacientes diagnosticados com COVID-19, notadamente, os 

que se encontravam na mesma cela que estes, conforme relação de presos em anexo, 

expedida pelo Diretor da Unidade Prisional de Tefé-AM; 

c) concessão de ordem liminar para revogar a prisão preventiva ou 

conceder prisão domiciliar para pessoas que se encontram em grupo de risco, a exemplo, 

pessoas com câncer, portadores de cardiopatia crônica, diabetes, insuficiência renal 

crônica, soropositivas, portadores de doenças autoimunes, de cirrose hepática, e, em 

especial, portadoras de doenças respiratórias crônicas, como tuberculose, bronquite, 

pneumonia, asma, dentre outras; 

d) a concessão de ordem liminar para colocar em prisão domiciliar em caráter 

emergencial e humanitário a todos os presos provisórios da comarca de Tefé, em especial para 

aqueles cuja prisão foi decretada durante a pandemia de COVID-19; 

e) considerando o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, a 

concessão de ordem liminar para inserir em prisão domiciliar pessoas acusadas ou 

                                                           
7 COSTA, Eduardo José da Fonseca; org. STRECK, Lenio Luiz; CUNHA, Leonardo Carneiro da; NUNES, Dierle. 

Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo, Saraiva: 2016. 

mailto:dpeam.mediosolimoes@gmail.com


 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas – Polo do Médio Solimões – José Martins 

Rua Monteiro de Souza, 632| Centro | Tefé/AM   
Telefone: (92) 98417-2747| E-mail: dpeam.mediosolimoes@gmail.com 

 

condenadas por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em especial aqueles que 

estejam em prisão que violem o princípio da homogeneidade. 

f) concessão de ordem liminar para impedir, enquanto durar a pandemia, as 

transferências dos presos de Tefé entre comarcas. 

As referidas medidas devem perdurar enquanto durar a situação de pandemia. 

 

9. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer: 

a) o conhecimento do presente habeas corpus; 

b) a concessão da ordem liminar, nos termos do pedido e da fundamentação 

supra; 

c) no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas 

corpus na forma pleiteada; 

d) A intimação da Defensoria Pública para todos os atos do processo, inclusive 

da sessão de julgamento, para que possa realizar sustentação oral. 

Alerte-se que devem ser observadas estritamente as prerrogativas institucionais 

dos membros da Defensoria Pública, notadamente, a intimação pessoal com vista dos autos e o 

prazo em dobro para as manifestações processuais. 

Nestes termos, pede deferimento. 

 

Tefé-AM para Manaus-AM. 24 de maio de 2020. 

 

 

Assinado digitalmente 

LUCAS FERNANDES MATOS 
Defensor Público do Estado do Amazonas 
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