
 
 

 
Avenida Brasil, nº 3.925 – Compensa II – CEP 69036-11 0 – Fone: (92) 3303-8373 / 3303-8485 

 

OFÍCIO N.º 016/2017-GE 

Manaus, 08 de janeiro de 2017. 

 
A Sua Excelência, o Senhor 
ALEXANDRE DE MORAES 
Ministro de Estado da Justiça e Cidadania 
BRASÍLIA-DF  
 
Ref.: Solicitação do envio da Força Nacional. 

 

Senhor Ministro, 

Quando aconteceu o lamentável episódio no Sistema Prisional do 

Amazonas que ensejou a vinda de Vossa Excelência ao nosso Estado, imediatamente 

constituímos um Comitê de Crise, integrado pelo Sistema Estadual de Segurança Pública e 

com a presença do Ministério Público e de outras Instituições afins. 

Na sua vinda a esta Capital, fui aconselhado pelo Comitê a não 

solicitar a Força Nacional, uma vez que a situação estava sob controle, restringindo-se os 

pedidos a Vossa Excelência ao envio de tornozeleiras eletrônicas, scanners corporais, 

bloqueadores de sinal de celular e recursos para ampliar e reaparelhar o Instituto Médico 

Legal e o Instituto de Criminalística; posteriormente, em atendimento a recomendação do 

Ministério Público Estadual, encaminhamos à Vossa Excelência o Ofício n.º 014/2017-GE, 

do dia 06 deste mês, solicitando desse Ministério ajuda para a operacionalização das 

sugestões oriundas do MP Estadual. 

O trabalho que está sendo feito desde o dia 1.º de janeiro, não só no 

Sistema Prisional em si, mas ainda na busca incessante da captura dos foragidos e no 

aumento do policiamento investigativo e ostensivo nas ruas de Manaus e no Interior do 

Estado, está levando os envolvidos (Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Segurança 

Pública, Inteligência) a limites preocupantes, do ponto vista físico e psicológico: em outras 

palavras, os integrantes desses organismos estão submetidos à exaustão e ao estresse, 

pois desde o início deste ano, isto é, há mais de 160 horas, têm dormido pouco e 

descansado menos ainda. 

Nesta madrugada, um novo episódio aconteceu no Sistema, 

registrando-se a ocorrência de quatro mortes na Cadeia Pública “Desembargador Raimundo 

Vidal Pessoa”, para a qual o Comitê aprovou a transferência dos presos que estavam 

jurados de morte nas outras Unidades Prisionais, buscando-se, com tal medida, preservar a 

integridade física e as vidas dos detentos.  

Esse fato novo ensejou maior mobilização dessas forças, já 

exaustas. 
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Como afirmou Vossa Excelência em entrevistas à imprensa nacional 

e internacional, as últimas ocorrências no Sistema Prisional Brasileiro – já alcançando outras 

Unidades da Federação – não constituem fatos pontuais, mas sim um problema nacional, 

cuja solução depende da união de todos, sendo apropriado o exemplo de um acidente de 

avião causado pela exaustão dos pilotos. 

 Coincidindo com o pensamento de Vossa Excelência, também o ex-

Ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, um dos mais respeitados juristas 

brasileiro, em recente entrevista à imprensa nacional enfatizou que “o problema dos 

presídios é pan-federativo”, concluindo-se que a solução está no esforço conjunto dos entes 

federados, com a cooperação do Governo Federal. 

 Diante do fato novo, do limite em que se encontram os integrantes 

do Sistema e da recomendação feita pelo Comitê de Crise em conjunto com o Ministério 

Público Estadual, solicitamos de Vossa Excelência o envio da Força Nacional, sem prejuízo 

de outras solicitações já enviadas, para ajudar as nossas forças, repito, agora exaustas, a 

superar a crise. 

Cabe enfatizar, por fim, que o envio da Força Nacional ao Amazonas, 

com seus equipamentos e veículos, tem por finalidade o necessário apoio ao Sistema 

Prisional deste Estado, que se encontra em dificuldades financeiras em face da crise 

nacional, daí que os gastos correspondentes sejam arcados pelo Governo Federal, através 

desse Ministério, na forma da legislação vigente. 

Certo do atendimento à solicitação ora formalizada, que tem como 

respaldo o princípio de solidariedade federativa, renovo a Vossa Excelência expressões de 

distinguido apreço.  

  
JOSÉ MELO DE OLIVEIRA 

Governador do Estado do Amazonas 


