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Ofício nº 59-AT-20 

                                                                                                         

Ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará  

Desembargador Washington Luís Bezerra de Araújo 

 

Assunto: Da prisão domiciliar como medida urgente de proteção à população 

carcerária, visando à redução dos riscos epidemiológicos da propagação da 

pandemia Coronavírus (COVID-19). 

 

 

 

Excelentíssimo Presidente, 

 

Cumprimentando-o através do presente a ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL – SECÇÃO CEARÁ (OAB/CE), por intermédio de seu presidente, José 

Erinaldo Dantas Filho - OAB/CE 11.200, pelo Presidente da Comissão de Direito 

Penitenciário da OAB/CE, Advogado Márcio Vitor Meyer de Albuquerque - OAB/CE 

13.099, e pelos demais membros da Comissão de Direito Penitenciário da OAB/CE,  

vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que se segue: 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará vem, com o costumeiro e 

merecido respeito, através deste ofício, considerando o cenário epidemiológico da 

pandemia do Coronavírus (COVID-19), solicitar por parte de V. Exa., a adoção de 

medidas urgentes frente ao aumento exponencial do número de infectados no Brasil 

e a indesejável chegada do vírus às unidades penitenciárias do Estado do Ceará. 

A evolução da pandemia do coronavírus (COVID-19) obrigou as autoridades 

a adotar medidas de contenção, prevenção e redução dos riscos de disseminação e 

contágio, como, por exemplo, a decretação de estado de calamidade pública e a 

quarentena (isolamento social).  

Por esse ângulo, reportamos, primeiramente, a declaração da Organização 

Mundial da Saúde – OMS que, em 11 de março de 2020, publicizou a situação de 

pandemia relacionada ao novo coronavírus (COVID-19). Segundo o órgão, o número 

de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos se expandiria nos próximos 

dias e semanas. Lamentavelmente, esta realidade chegou ao Brasil e está 

acontecendo. 

Neste sentido, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ divulgou, no dia 17 de 

março, próximo passado, a Recomendação nº 62, que “recomenda aos Tribunais e 
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magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo 

coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. 

O Conselho Nacional de Justiça afirmou categoricamente “que a 
manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da 
saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas 
prisional e socioeducativo produz impactos significativos para a segurança e a 
saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos 
estabelecimentos”. E, ainda, que há “necessidade de estabelecer procedimentos e 
regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus 
particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos 
epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, 
pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande 
escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde.” 

Conforme orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS – e o art. 1º 

recomendação nº 62/2020 do CNJ, o grupo de risco para infecção pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com 

doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades 

preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a 

partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, 

HIV e coinfecções. 

Isto posto, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em seu art. 4º, traz medidas 

relativas às pessoas presas cujos processos ainda estão em trâmite, prevendo, 

inclusive, a reavaliação das prisões provisórias: 

 

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; 

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; 
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III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão 

preventiva observado o protocolo das autoridades sanitárias. 

 

Desse modo, somando-se isto à questão humanitária, com base no princípio 

da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88, 

observamos a prisão domiciliar como possibilidade do preso ter chances 

imensamente maiores de não contrair o COVID-19.  

Opostamente, nas unidades penitenciárias reside uma outra realidade, haja 

vista o potencial agravo no risco de transmissibilidade, tendo em vista fatores 

como: aglomeração de presos em celas pequenas, alimentação precária, baixa 

imunidade dos presos e insalubridade das unidades.  

Além disso, dificuldades em garantir procedimentos mínimos de higiene e 

isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, por insuficiência de equipes de 

saúde, entre outros, caracterizam o “estado de coisas inconstitucional” do sistema 

penitenciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347.  

Assim, dúvidas não há de que, adentrando em uma unidade penitenciária, o 

Coronavírus acarretará alta taxa de mortalidade. 

Como exemplo deste possível caos de disseminação interna do COVID-19 

nas unidades penitenciárias, trazemos o caso ocorrido recentemente na Unidade 

Penitenciária Centro de Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno 

Weyne (CEPIS). No início deste mês de março/2020 mais de trinta internos 

adoeceram apresentando sintomas semelhantes: anemia, lesões na pele e, em 

alguns casos, na gengiva. Com isso, onze deles foram encaminhados para 

tratamento no hospital São José em Fortaleza/CE. Posteriormente, foram 

registrados dois óbitos. Isso mostra que uma possível contaminação pelo COVID-19 

no interior de dessa, ou de qualquer outra unidade penitenciária seria altamente 

contagiosa e letal. 

É de conhecimento público que a medida mais eficiente para evitar a 

disseminação do COVID-19 é o isolamento social e a vedação a aglomerações 

principalmente em locais fechados e sem ventilação, medidas estas impossíveis de 

serem adotadas no sistema prisional do Estado do Ceará que tem em média 222% 

de superlotação. 

Nessa esteira, imbuídos de colaborar com a estagnação da pandemia do 

Coronavírus (COVID-19) e objetivando salvaguardar a vida da população 

carcerária que corre riscos de infecção, a OAB/CE vem, através do presente, com 

base no art. 5º e 6º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, do art. 1º, inciso III, da 

CF/88 e da ADPF nº 347, recomendar a prisão domiciliar com ou sem 

monitoramento eletrônico nos seguintes casos:  

 

1. Das mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por 

criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência; 

2. Das pessoas idosas, indígenas e pessoas com deficiência; 

3. Das pessoas que se enquadrem no grupo de risco, entendidos aqueles 

cujas enfermidades os colocam em alto grau de vulnerabilidade ante o vírus, 
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tais como: os soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, 

câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras, renais ou outras 

suscetíveis de agravamento e até mesmo risco de morte, em caso de contágio 

pelo COVID-19; 

4. Das pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e 

semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;  

5. Das pessoas com prisão preventiva decretada há mais de 90 (noventa) 

dias sem a devida revisão exigida pelo art. 216, parágrafo único, do CPP; 

6. Das pessoas processadas por crimes praticados sem violência ou grave 

ameaça à pessoa, que inclusive podem fazer jus ao Acordo de Não 

Persecução Penal, cujas propostas estão suspensas em razão de portaria do 

Ministério Público estadual; e, 

7. Das pessoas presas por dívida alimentícia. 

 

Certos da lúcida compreensão de V. Exa., sempre empenhado no 

cumprimento da legislação em vigor, solicitamos que as ponderações aqui elencadas 

sejam atendidas com a acuidade necessária. 

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos da mais elevada estima e 

apreço.  

Atenciosamente, 

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB/CE 11.200 

 

Márcio Vitor Meyer de Albuquerque – OAB/CE 13.099 

Presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB/CE 

 

Membros da Comissão de Direito Penitenciário: 

Francisco Meira Barbosa Filho – OAB/CE 21.957 

Wladimir Albuquerque Dalva – OAB/CE 17.437 

Antônio Augusto Gurjão Barbosa Praxedes – OAB/CE 22.534 

Adriana Fonteles Silva – OAB/CE 41.598 

Álvaro Ramon Araújo da Silva – OAB/CE 36.774 

Ana Laura Chaves Maia – OAB/CE 41.790 

Arysa Cavalcante Gonçalves – OAB/CE 34.891 

Cristina Brito Christina – OAB/CE 38.542 

Débora Moreira Lima – OAB/CE 36.583 

Fernanda Ellen Araújo Guimarães – OAB/CE 40.718 
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Francisco Roney Pinto de Castro – OAB/CE 38.382 

Gabriela Pinto de Oliveira – OAB/CE 40.482 

Hermano Monteiro Vieira – OAB/CE 36.512 

Jerônnico Cândido do Nascimento – OAB/CE 39.585 

Júlia Barreto Damasceno Buson – OAB/CE 37.262 

Lays Linne dos Santos Costa – OAB/CE 40.381 

Leonardo Feitosa Arrais Minete – OAB/CE 23.110 

Rosana Morais de Souza Ximenes – OAB/CE 32.638 

Rubyanna Delly de Oliveira Bezerra – OAB/CE 38.470 


