
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.527 DE 2011,

SOBRE A SITUAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO

AMAPÁ FRENTE À FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NOS ÚLTIMOS DIAS.

São Paulo, 13 de Novembro de 2020. 

Ao Exmo. Senhor Waldez Góes

Governador do Estado do Amapá

A AGENDA NACIONAL PELO DESENCARCERAMENTO, movimento social, de

abrangência nacional, composto por mães e familiares de pessoas privadas de liberdade,

pessoas sobreviventes do cárcere e diversas organizações da sociedade civil e a

CONECTAS DIREITOS HUMANOS (“ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE”),

associação sem fins lucrativos qualificada como Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público, inscrita no CNPJ sob número 04.706.954/0001-75, por sua

representante legal, Juana Magdalena Kweitel, portadora do RNE V499108-C, inscrita no

CPF sob o nº 232.791.518-05, com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição Federal e

nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 – a Lei Geral de Acesso a Informações

Públicas -, dirigem-se respeitosamente a Vossa Senhoria, com o objetivo de apresentar

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES sobre a situação do sistema prisional e

socioeducativo do Estado do Amapá decorrente da falta de energia elétrica nos últimos

dias.

Sabemos que a lamentável situação atual afeta de modo geral a população

amapaense. Contudo, é sabido que a Constituição Federal e as normas de direitos

humanos internacionais, notadamente as Regras de Mandela, colocam o Estado em

posição de garante quanto às pessoas privadas de liberdade, inclusive como forma de

impedir que a elas seja dado tratamento desumano ou degradante.



Embora, novamente, se reconheça que se trata de situação generalizada, é

imperativo que o Estado – e a sociedade em geral – estejam atentos a evitar que públicos

historicamente marginalizados e vulnerabilizados sejam preteridos nas tentativas de

normalização e que tenham sua situação injustificadamente agravada.

Assim, solicita-se que sejam juntados os documentos como notas técnicas, atos,

portarias, memorandos, protocolos e demais documentos que se relacionem e/ou

comprovem as informações abaixo requeridas:

1. Há quantos dias o Estado está enfrentando a atual situação de falta de energia

elétrica? Todos os estabelecimentos prisionais, socioeducativos e demais centros de

privação de liberdade do Estado foram afetados? Algum desses locais possui geradores?

Quais? Favor detalhar a resposta.

2. Como a população carcerária do Estado do Amapá e os profissionais que atuam

diretamente com essa população estão sendo instruídas e apoiadas em relação à falta de

energia? Existe algum protocolo de atuação vigente? E nas unidades de internação

socioeducativo? Favor anexar à resposta, se houver.

3. O fornecimento de água (potável e não potável) para pessoas privadas de liberdade foi

afetado em todas as unidades (penitenciárias, socioeducativas ou hospitais

psiquiátricos)? Como está sendo o fornecimento de água para pessoas privadas de

liberdade afetadas nesse período? Há algum tipo de racionamento de água?

4. O fornecimento de alimentação para pessoas privadas de liberdade foi afetado em

alguma das unidades de privação de liberdade (penitenciárias, socioeducativas ou

hospitais psiquiátricos)? Como está sendo o fornecimento de alimentação para a

população prisional e para adolescentes internados nesse período?

5. O fornecimento de itens de higiene pessoal, uniformes, colchões etc. foi afetado em

todas as unidades (penitenciárias, socioeducativas ou hospitais psiquiátricos)? Como

está sendo o fornecimento destes itens nesse período?



6. O fornecimento de medicamentos e/ou tratamento médico das pessoas privadas de

liberdade foi afetado em alguma unidade (penitenciária, socioeducativa ou hospital

psiquiátrico)? Como está sendo feito o atendimento médico nesse período? Há falta de

algum tipo de medicamento, especialmente aqueles de uso contínuo?

7. Houve alguma alteração na rotina das pessoas em privação de liberdade após o

ocorrido (em unidades penitenciárias, socioeducativas ou hospitais psiquiátricos)?

Quanto tempo as pessoas presas ou internadas, em cada uma das unidades, têm ficado

trancadas nas celas e em banho de sol?

8. O direito de visita das pessoas privadas de liberdade ainda estava sob

regulamentações de distanciamento social em decorrência da Pandemia de COVID-19

em todas as unidades (penitenciárias, socioeducativas e hospitais psiquiátricos)? Se sim,

o contato com familiares era feito por qual meio? O contato foi afetado em todas as

unidades nesse período? Como? Favor detalhar a resposta.

9. A crise no fornecimento de energia elétrica prejudicou, impediu ou afetou

significativamente a segurança de pessoas privadas de liberdade em alguma unidade

(penitenciária, socioeducativa ou hospital psiquiátrico)? Há ou houve risco para aquelas

pessoas em medidas especiais de proteção (“seguro”)?

10. Houveram manifestações das pessoas privadas de liberdade em alguma unidade

prisional do Estado (afetada ou não) neste período de falta de energia elétrica?

Houveram registros de rebeliões? Houveram pessoas feridas ou mortas nesse período?

Favor detalhar as respostas com informações sobre as ocorrências, discriminando as

unidades (penitenciárias, socioeducativas ou hospitais psiquiátricos).

11. Já existem protocolos para apoiar as pessoas privadas de liberdade (em unidades

penitenciárias, socioeducativas e hospitais psiquiátricos) e os profissionais que atuam

diretamente com essa população caso a situação de falta de energia se prolongue por

mais dias? O Estado está recebendo apoio do Governo Federal?



12. Considerando a situação atual do Estado do Amapá e a pandemia de Covid-19 que

perdura há meses, como está sendo feita a testagem e o tratamento das pessoas privadas

de liberdade e dos profissionais que atuam diretamente na segurança das unidades

afetadas nesse período (penitenciárias, socioeducativas e hospitais psiquiátricos)? Favor

detalhar a resposta.

13. O Estado do Amapá está acessando os recursos do FUNPEN para lidar com a situação

de falta de energia elétrica? E o fundo estadual? Favor detalhar qual o montante do

recurso e sua destinação.

14. Como está sendo feito o controle de pessoas que ingressam, são transferidas e saem

do sistema prisional, do socioeducativo e dos hospitais psiquiátricos do Estado do

Amapá nas unidades que foram afetadas pela falta de energia elétrica nesse período?

Favor encaminhar listagem considerando a unidade de destino, delegacia de polícia

responsável pelo boletim de ocorrência, tipo de delito, dada da prisão em flagrante,

número do processo/BO etc.

14. 1. Quantas pessoas ingressaram no sistema prisional, no socioeducativo e nos

hospitais psiquiátricos amapaenses nesse período?

14. 2. Quantas pessoas foram transferidas entre unidades (penitenciárias,

socioeducativas e hospitais psiquiátricos) no mesmo período?

14. 3. Quantas pessoas saíram do sistema prisional, socioeducativo e dos

hospitais psiquiátricos nesse período?

15. Quantas pessoas em privação de liberdade têm pedido de análise de progressão de

regime pendente de apreciação judicial e quantas aguardam transferência para regime

mais benéfico? Há alguma medida para assegurar a rápida solução desses casos?

16. Adolescentes detidos e pessoas presas em flagrante estão sendo apresentados para

audiência de custódia e as audiências de apresentação, respectivamente, no prazo de 24



horas? Quantas pessoas foram presas em flagrante e quantos adolescentes foram

detidos durante esse período de falta de energia?

17. De modo geral, quais as medidas de contingência que estão sendo tomadas para

amenizar os impactos da crise atual nas populações privadas de liberdade? Há algum

risco de essas pessoas terem a normalização dos serviços preterida em relação aos

demais serviços públicos ou à população em geral?

18. Que tipo de apoio dos entes federativos, dos demais poderes ou da sociedade civil

poderia ser dado para apoiar a normalização das atividades, ou atenuação dos riscos?

Acreditamos que a requisição dessas informações pelo meio que se entender

mais adequado poderá contribuir não apenas para melhor compreender a situação local

mas, também, para demonstrar as preocupações da sociedade civil com as pessoas

privadas de liberdade.

Para o recebimento da resposta, comunico os seguintes endereços eletrônicos:

violencia_institucional@conectas.org ou litigio@conectas.org.

Atenciosamente,

Juana Magdalena Kweitel

Diretora Executiva

Conectas Direitos Humanos
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mailto:litigio@conectas.org

