
NOTA PÚBLICA DA PASTORAL CARCERÁRIA DA ARQUIDIOCESE DE 

VITÓRIA-ES 

A Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Vitória-ES torna público e manifesta repúdio e 

indignação com o tratamento dispensado às fiéis católicas que integram o Centro Prisional 

Feminino de Cariacica - CPFC ( Presídio Feminino de Bubu) impedidas pela diretoria do 

presídio, endossado pela Secretaria Estadual de Justiça – SEJUS, de realizarem a 

Confraternização Anual de Natal, como é tradição junto à População Carcerária. 

A Assistência Religiosa é um direito do fiel católico, alicerçado na Constituição Federal 

e no Acordo Internacional assinado entre o Brasil e a Santa Sé. Contudo, 

sistematicamente, os membros da Pastoral Carcerária têm sido prejudicados em sua 

atuação nos presídios, o que é de conhecimento da SEJUS, sem que sejam tomadas 

medidas necessárias para sanar esses problemas. 

Recentemente, a Igreja Católica participou da reunião promovida pela SEJUS, chamado 

de Encontro de Cúpula e assinou em conjunto com o Estado e as demais instituições 

religiosas uma carta de intenções em que manifestam o “irrestrito apoio à assistência 

sócio-espiritual às pessoas privadas de liberdade no sistema prisional por reconhecerem 

o papel fundamental desempenhado por essa assistência no processo de reintegração 

social, no desafio constante de contribuir para mudança e transformação do ser humano 

no resgate de sua identidade.”. 

Embora seja signatário da carta de intenções e se diga aberto ao diálogo e cumpridor de 

suas obrigações, a postura do Governo do Estado tem sido outra, o que fica explicitamente 

demonstrado no ofício encaminhado à Pastoral Carcerária pela equipe psicossocial – 

CPFC, datado de 12 de dezembro de 2019, onde se lê: “não seria possível a comemoração 

de fim de ano nos finais de semana”. 

A Pastoral Carcerária se reafirma como braço da Igreja Católica responsável pela 

Evangelização no Cárcere, junto com outras instituições religiosas, cristãs e não cristãs e 

adverte que se o Governo do Estado insistir na política de encarceramento de homens e 

mulheres pobres no Estado, prejudicando a ação evangelizadora e humanizadora nos 

presídios, as consequências para a sociedade serão danosas e o sangue dos presos 

derramado bradará ao céu, como o sangue de Abel.   

 Por firm, a Pastoral Carcerária reafirma o seu compromisso com o encarcerado e com a 

sociedade capixaba e não com os governos de plantão, e solicita que medidas sejam 

tomadas para que possa realizar serena e responsavelmente a sua missão, que encontra 

fundamentos no mandato do Jesus Cristo: “estive preso e fostes me visitar”. (Mt 25, 35) 

Vitória-ES, 19 de dezembro de 2019 

Pe. Kelder José Brandão Figueira  

Vigário Episcopal da Arquidiocese de Vitória-ES 



 

 

 


