EXCELENTÍSSIMA DRA. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA
DE EXECUÇÃO PENAL E CORREGEDORIA DE PRESÍDIOS DO
ESTADO DO CEARÁ

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO CEARÁ
(OAB/CE), por intermédio de seu Presidente, José Erinaldo Dantas Filho
OAB/CE 11.200, do Diretor de Prerrogativas da OAB/CE, Advogado Márcio
Vitor Meyer de Albuquerque - OAB/CE 13.099, e demais subscritores, vem
perante Vossa Excelência, expor e requerer o que se segue:
Não obstante o período crítico em que se enfrenta a pandemia do
Covid-19, a advocacia criminal, por seus advogados, tem sofrido restrições no
seu exercício profissional cotidiano devido ao atendimento despadronizado de
algumas Unidades Prisionais da Secretaria de Administração Penitenciária –
SAP.
Tais restrições, adiante enumeradas, afrontam o insculpido no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal nº 8.906/94),
carecendo de apreciação e adoção de providências urgentes por V. Exa. para
sanar as irregularidades apontadas.
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1. DA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS ADVOGADOS AOS
INTERNOS
Diante da situação excepcional e gravíssima da crise global de saúde
ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, o Governo do Estado do
Ceará, por seus órgãos da administração, adotou ações urgentes com o objetivo
de combater a disseminação da doença.
Neste sentido, como esperado, a Secretaria de Administração
Penitenciária – SAP implantou medidas sanitárias no interior das unidades
penitenciárias para evitar a disseminação do Coronavírus dentre os internos.
Dentre essas medidas, a SAP editou as portarias 146/2020 e 235/2020
restringindo os atendimentos dos Advogados aos internos ao horário de 10h às
12h.
Adicionalmente, além dessa restrição de atendimento, todo o acesso
dos Advogados às unidades penitenciárias está limitado a este horário,
inclusive para realizarem diligências administrativas diversas e para fazerem
uso das Salas da OAB.
Concordamos serem imprescindíveis a adoção de medidas
sanitárias no ambiente dos presídios, contudo as restrições que permanecem
estão exacerbadas, desmedidas e ultrapassadas para o cenário atual e não
poderiam atingir a advocacia criminal.
Hoje o panorama da crise sanitária pandêmica não é mais o mesmo
de quando foram implementadas as restrições de horário nos presídios pela
portaria 146/2020, em 17 de março de 2020.
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Em meados do mês de março, a pandemia avançava no Brasil e o
governo necessitou implementar o isolamento social rígido como medida
principal contra a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).
Daquele período até aqui o vírus atingiu o seu pico de transmissão
no Ceará e o Governo apresentou um plano de reabertura gradual dos setores
dividido em quatro fases. No dia 8 de junho iniciou-se a primeira fase. Já a
quarta fase teve início no dia 20 de julho de 2020. Com isso, já estão em
funcionamento, por exemplo, a indústria da construção civil, shopping centers,
atividades religiosas, restaurantes, barracas de praia e academias!
A disseminação do vírus no Estado do Ceará estabilizou-se desde o
mês de junho e encontra-se dia após dia em declínio, enquanto o Governo já
avança com a implementação da última fase do plano de retomada gradual dos
setores da economia.
Na contramão do restabelecimento da normalidade, as Unidades
Penitenciárias permanecem com as RESTRIÇÕES INALTERADAS desde
quando foram implementadas no mês de março. A Secretaria de
Administração Penitenciária sequer apresentou um plano de normalização
das guerreadas restrições.
Reforçamos que o horário restrito de 10h às 12h é insuficiente para
atender a grande demanda de atendimentos. Aditivamente, esta demanda
ainda aumentou após a suspensão das visitas dos internos, pois as famílias
passaram a contatar mais os Advogados para realizarem atendimentos nos
presídios e terem alguma notícia do seu familiar preso.
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No Rio de Janeiro, por exemplo, o horário de atendimento tem sido
mais flexível, de 09h às 11hs e de 14h às 16h.1 Já no Estado do Pará, o sistema de
agendamento permite atualmente ao Advogado fazer a opção pelo
atendimento virtual ou presencial no horário de 08h às 17:20hs:

Horários disponíveis para atendimento presencial no sistema de agendamento do Estado do
Pará em consulta realizada no dia 26/07/2020 para atendimento no dia 27/07/2020.
http://agendamento.susipe.pa.gov.br/

Nesse diapasão, em vista da evolução do cenário pandêmico, é
incompreensível que as restrições nas unidades penitenciárias permaneçam do
mesmo modo que quando foram implementadas no início da pandemia.
Perceba, Exa., que tais restrições foram adotadas em caráter temporário e
agora necessitam de revisão urgente para ampliação.
Importante ressaltar que o atendimento de Advogados aos internos
é uma atividade que não aglorema! Os Advogados fazem ainda o uso de
máscaras de proteção e mantém com os internos distanciamento seguro no
1

https://www.oabrj.org.br/noticias/oabrj-seap-chegam-acordo-garante-acesso-advocacia-ao-sistema-prisionaldurante-crise-covid
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momento do atendimento. A advocacia criminal é atividade essencial para
inclusive colocar em prática a Resolução nº 62 do CNJ.
As medidas de proteção à disseminação do coronavírus continuam e
vão continuar sendo de extrema importância por tempo indeterminado,
contudo, com a estabilização da pandemia e o seu comprovado declínio, em
especial na região metropolitana de Fortaleza, faz-se necessário a ampliação
gradual dos atendimentos, mantendo-se, por óbvio, as medidas de proteção
sanitárias, tais como, checagem com termômetro digital antes do atendimento,
uso de máscaras e álcool gel, distanciamento, etc.
Portanto,

compreendendo

que

houve

evolução

positiva

e

significativa do quadro de disseminação do Covid-19 e resguardada a
continuidade das medidas de proteção individuais e coletivas, é imprescindível
que sejam ampliados os atendimentos nos presídios, sugerindo-se, como
graduação inicial, a extensão do horário de atendimento dos Advogados com
internos de 08h às 16h.

2. LIMITAÇÃO

DE

HORÁRIO

PARA

ATENDIMENTO

ADMINISTRATIVO
Conforme exposto no item anterior, a Portaria nº 235/2020 limita o
acesso do advogado de 10h às 12Hs para assistência jurídica aos internos, sendo
que os demais atos administrativos praticados pelos Advogados, como
acompanhamento no cumprimento de Alvarás de Soltura, requisições de
Certidão Carcerária, dentre outros, não sofreram restrições por esta Portaria.
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Contudo, os diretores dos presídios, em interpretação ainda mais
restritiva ao normativo da portaria, tem impedido também o ingresso dos
Advogados em diligências administrativas nas unidades penitenciárias dentro
do horário comercial, ferindo o livre exercício profissional da advocacia
(Art.7º.I, da Lei Federal no.8.906/94 – EOAB).
Neste sentindo, em vista da nova fase de abertura da pandemia e
fundamentalmente no restabelecimento gradual da rotina penitenciária, requer
a ampliação do acesso dos Advogados em diligências administrativas ao
horário de 08h às 17h.
3. IMPLANTAÇÃO

DE

ATENDIMENTO

AOS

INTERNOS

POR

VIDEOCONFERÊNCIA – PARLATÓRIO VIRTUAL
Para viabilizar o atendimento dos Advogados aos internos diante do
cenário pandêmico atual, sugere-se a implantação de atendimentos por
videoconferência nas unidades penitenciárias.
A referida tecnologia de comunicação vem sendo efetuada em
presídios de vários Estados, a exemplo do Mato Grosso2, Distrito Federal3,
Pernambuco4 e Rio Grande do Norte5, e tem sido a regra nesta crise sanitária,
pois, sendo segura, possibilita a ampliação ao horário normal de 08h às 17hs.
A OAB-CE já oficiou a SAP/CE requerendo a instalação do parlatório
virtual, conforme ofício em anexo, contudo não obteve resposta da mesma. A

2
3

https://www.pontonacurva.com.br/oab/advogados-passam-a-atender-presos-por-videoconferencia/11574
https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/04/17/advogados-passam-a-fazer-atendimento-de-internos-por-videoconferencia/

4

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/07/08/presos-passam-a-ter-atendimento-de-advogados-porvideoconferencia-por-causa-da-pandemia.ghtml
5
https://www.defensoria.rn.def.br/noticia/defensoria-publica-do-rn-apoia-atendimento-por-videoconferencia-para-pessoas-custodiadas-no
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referida sugestão tem a finalidade de aumentar o fluxo dos atendimentos
jurídicos aos internos de forma segura, garantindo-se, com isso, a prerrogativa
do Advogado de entrevistar o preso e o direito do mesmo de ser assistido por
Advogado (Art. 7º, III da Lei nº 8.906/94 e Art 41, IX, Lei nº 7.210/84).
Ressalte-se que a possível instalação dos Parlatórios Virtuais
aconteceria para entregar ao Advogado e ao interno uma possibilidade a mais
de atendimento, ou seja, indiscutivelmente continuaria necessária a
manutenção dos atendimentos presenciais, como ocorre no sistema de
agendamento do Estado do Pará, no qual o Advogado, no momento do
agendamento pelo sistema, pode fazer a opção pelo atendimento virtual ou
presencial.6:

Consulta realizada no dia 26/07/2020 para atendimento no dia 27/07/2020.
Possibilidade de escolher entre parlatório presencial ou virtual.
http://agendamento.susipe.pa.gov.br/

Neste sentido, requer, com a participação da OAB/CE, a implantação
do Parlatório Virtual nas unidades penitenciárias do Estado do Ceará para que
6

https://agenciapara.com.br/noticia/19319/
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o Advogado e o interno tenham, opcionalmente, uma possibilidade extra e
segura de atendimento, cabendo às direções das unidades penitenciárias
tomarem as providências necessárias que garantirão o sigilo profissional dos
atendimentos. Do mesmo modo, para também garantir o sigilo das
comunicações, a OAB/CE deverá realizar inspeções periódicas nas ferramentas
tecnológicas utilizadas nos atendimentos virtuais.

4. LIBERAÇÃO

DAS

SALAS

DA

OAB

DAS

UNIDADES

PENITENCIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS
Em algumas unidades do sistema prisional, a respectiva Direção está
vedando a utilização da Sala da OAB pelos Advogados e o acesso aos
estacionamentos, o que colide com o estatuído em Lei, como se vê:
Art. 7º São direitos do advogado:
(...)
§ 4º O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem
instalar, em todos os juizados, fóruns, tribunais,
delegacias de polícia e presídios, salas especiais
permanentes para os advogados, com uso e controle
assegurados à OAB.

O Conselho Nacional de Justiça já decidiu no sentido da
indispensabilidade da Sala da OAB aos advogados, como adiante se transcreve:
PROCEDIMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO - CNJ. NECESSIDADE DE
ENTREGA DE SALA DESTINADA À OAB. ART. 7º, §
4º, DA LEI ORDINÁRIA Nº 8.906/94.
- A Lei Federal nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, traz em
seu artigo 7º, § 4º, a previsão da instalação das salas
especiais para os advogados nos fóruns.
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- Ressalta-se que a atuação profissional dos advogados é
indispensável à administração da Justiça, conforme
previsão constitucional (art. 133), e, consequentemente,
não há como aceitar-se que a prestação jurisdicional seja
eficiente quando um de seus pilares encontra-se
prejudicado.
- Pedido julgado procedente para determinar ao Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que promova a
imediata entrega de sala no novo Fórum Regional da
Leopoldina, Comarca da Capital - RJ, à Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção Rio de Janeiro, dentro dos
moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, na
Resolução nº 426/2010, da Resolução nº 35/2011 do TJRJ e
nos termos do art. 7º, § 4º, da Lei nº 8.906/94. (PCA Nº
0004958-73.2011.2.00.0000, Relator: Cons.º Jefferson
LuisKravchychyn, Julgado: 08/11/2011, CNJ).

Contraditoriamente, estando o acesso às Unidades Penitenciárias
limitado ao horário de 10h às 12h por determinação da Portaria 235/2020 da
SAP, os Advogados permanecem aguardando o ingresso nos presídios nesta
situação deveras aviltante apresentada na foto:

Registro fotográfico realizado em julho/2020 na CPPL 4.
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Perceba,

Exa.,

a

situação

inapropriada,

inconveniente,

desnecessária, e, por que não dizer, desonrosa a que estão submetidos os
Advogados nas unidades penitenciárias, pois os Advogados poderiam
aguardar por seus atendimentos nas salas da OAB com o mínimo de conforto.
Portanto, é necessário que se restabeleça a utilização das salas da
OAB nos presídios, ainda que com limitação de usuários para evitar
aglomerações, para que os Advogados possam nela aguardarem por seus
atendimentos, bem como poderem utilizar os equipamentos disponíveis, tais
como, computadores e impressoras, e, ainda, poderem guardar seus aparelhos
celulares e demais pertences antes de se dirigirem aos parlatórios para
atendimento.
5. PERMISSÃO DE INGRESSO DOS ADVOGADOS COM APARELHO
CELULAR NAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS E USO NO INTERIOR
DAS SALAS DA OAB

Com a recente expedição da Instrução Normativa - SAP nº 03/2020,
de 19 de maio de 2020 (Art. 52), o advogado está impedido de ingressar em
algumas Unidades Prisionais com seus pertences pessoais e instrumentos de
trabalho, tais como, agendas, pastas, canetas e aparelhos celulares.
Ocorre que estes objetos são utilizados como ferramentas de trabalho
essenciais no labor dos Advogados. Logo, os Advogados necessitam utilizar
esses objetos em seu cotidiano profissional e precisam utilizá-los em seu mister
inclusive em suas diligências nos presídios.
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Desse modo, os Advogados estando impedidos de ingressar com seu
material de trabalho nas unidades penitenciárias, ficam com o exercício
profissional prejudicado.
Por hora, dentre os objetos de trabalho apontados como necessários à
atividade profissional dos Advogados, concentraremos a discussão sobre o
ingresso e uso do aparelho celular nas unidades penitenciárias pelos
Advogados.
Neste sentido, em audiência realizada no dia 28 de agosto de 2019
nesta Corregedoria de Presídios (ata em anexo), ocasião em que participou o
Secretário de Administração Penitenciária, Sr. Luis Mauro Albuquerque, e
representantes da OAB/CE, ficou estabelecido que os Advogados poderiam
ingressar com aparelhos celulares nas unidades penitenciárias e utiliza-los
somente no interior das salas da OAB. Vejamos os termos:
a. “O advogado, quando em Unidade Prisional, somente poderá
fazer uso de aparelho celular ou de qualquer outro meio de
comunicação quando estiver na sala destinada à OAB.
b.

Nessa sala a OAB/CE instalará um armário com chave, onde
o advogado guardará o aparelho de comunicação, quando se
deslocar para o parlatório ou outro setor de unidade
prisional”

Com isso, o referido pleito necessita logo ser atendido, visto que a
situação tem gerado inúmeros conflitos entre Advogados e agentes
penitenciários, a exemplo de um caso que foi veiculado em jornais locais de
uma Advogada que, de boa-fé, fazia uso de celular com prévia autorização de
agente penitenciária que lhe atendia, quando foi repreendida, excessivamente
constrangida e expulsa pelo diretor da unidade prisional que chegou a colocar a
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mão na arma de fogo para lhe intimidar desnecessariamente. Diante desta
gravidade, foi instaurado procedimento disciplinar na Controladoria Geral de
Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e
nele a OAB-CE requereu o afastamento do servidor.7
Outra situação difícil é a dos Advogados que se dirigem até as
Unidades Prisionais utilizando transportes por aplicativos, como Uber e 99.
Para poderem utilizar este tipo de transporte é necessário que os Advogados
estejam com seus aparelhos celulares para acessarem esses aplicativos e
solicitarem o serviço de transporte. Desse modo, Advogados que utilizam este
serviço chegam às unidades penitenciárias e nas portarias são impedidos de
entrar com seus aparelhos celulares. Com isso, Advogados ficam sem poder
ingressar nas unidades penitenciárias porque não tem aonde guardar seus
aparelhos telefônicos, pois, como se dirigiram à unidade penitenciária com
transporte por aplicativo (ex: Uber, 99), não dispõem de carro naquele momento
para deixar guardado seu celular fora da unidade prisional. É estarrecedor
dizer que há relatos de Advogados que, para poderem ingressar nos presídios e
não perderem o atendimento agendado, deixam seus aparelhos celulares com
estranhos fora da unidade prisional, pois nas portarias das unidades
penitenciárias os agentes penitenciários sequer aceitam ficar na guarda dos
aparelhos celulares enquanto os Advogados realizam atendimentos.
Portanto,

sendo

o

aparelho

celular

reconhecidamente

um

instrumento de trabalho do Advogado, é necessário que se permita a sua
entrada nas unidades penitenciárias e o seu uso no interior das salas da OAB.
7

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/07/10/advogada-afirma-que-foi-expulsa-por-diretor-de-presidio-noceara-caso-e-investigado.ghtml
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6.

NOVO

SISTEMA

DE

AGENDAMENTO

–

GARANTIA

DE

ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA – CADASTRO NO SISTEMA
A Secretaria de Administração Penitenciária – SAP implantou um
sistema de agendamento prévio para os Advogados agendarem seus
atendimentos com os internos.
Registre-se que o referido sistema fora implantado sem a
participação da OAB/CE. Conforme ofício em anexo, antes mesmo de eclodir a
pandemia do novo corononavírus (covid-19), a OAB/CE reuniu-se em 12 de
março de 2020 com o Excelentíssimo Secretário Executivo de Gestão e
Planejamento Interno, Senhor Maiquel Anderson Cavalvante Mendes, sendo
pautado na ocasião melhorias no atendimento aos Advogados no sistema
prisional do Estado do Ceará, dentre elas a possibilidade da assinatura de um
termo de cooperação técnica entre SAP e OAB/CE no que pertine ao
desenvolvimento e implantação de sistema de agendamento para advogados, a
exemplo do implantado pela Administração Penitenciária do Distrito Federal
em cooperação e parceria com OAB/DF, tendo ficado igualmente consignada a
participação efetiva da OAB/CE, bem como uma apresentação prévia do
sistema antes da implantação, o que deveras não ocorreu!
Dado o reduzido número de vagas e a grande procura por
atendimento, a quantidade disponibilizada não tem sido suficiente para a
garantia de atendimentos de natureza urgente e adoção de medidas judiciais.
Neste sentido, é fundamental que, mesmo nesse período de
pandemia, se garanta o atendimento em situações que envolvam questões
jurídicas urgentes, como cumprimento de prazos processuais não suspensos,
Avenida Washington Soares, nº 800 – Guararapes
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300
Fone.: +55.85.3216.1600 | www.oabce.org.br

entrevistas que antecedem audiências e sustentações, com a devida
comprovação pelo Advogado. Interessante ressaltar que nos presídios federais
há essa ressalva para atendimento. Vejamos a seguir Portaria nº 28, de 26 de
junho de 2020, do DEPEN:
Art. 1º (...), I. no caso de atendimentos de advogados, em
decorrência de necessidades urgentes ou que envolvam
prazos processuais não suspensos;

Neste sentido, a exemplo das penitenciárias federais, é de extrema
importância que sejam garantidos estes atendimentos em caso de urgência
independentemente de agendamento pelo novo sistema.
Quanto ao cadastro no novo sistema de agendamento, os Advogados
estão tendo dificuldades em realizá-lo. Isso porque, para realizar o cadastro no
novo sistema de agendamento, é necessário que o Advogado já tenha feito
anteriormente um cadastro para ingressar em alguma unidade penitenciária.
Ocorre que o sistema é falho neste quesito, pois mesmo os advogados que
laboram diariamente nas unidades, tendo cadastro em todas elas, o sistema não
identifica esse cadastro pré-existente, ou seja, de toda forma os Advogados
estão sendo obrigados a se dirigirem até alguma unidade penitenciária para
realizarem atualização cadastral no sistema interno dos presídios para depois
poderem realizar o cadastro no sistema de agendamento.

Isto

posto,

além de

desconfortante

para os Advogados

é

contraditório e inseguro que em tempos de pandemia os Advogados precisem
se deslocar em massa às unidades penitenciárias para realizarem esta
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atualização cadastral quando a SAP poderia disponibilizar um meio
eletrônico para fazê-la.

7. OPERAÇÃO DOS APARELHOS DE BODYSCANNER POR AGENTE
PENITENCIÁRIO DO MESMO GÊNERO QUE O(A) ADVOGADO(A)
VISTORIADO(A)
A OAB/CE vem recebendo inúmeras reclamações de Advogadas
militantes na seara criminal, quanto ao modo de vistoria adotado nas Unidades
Prisionais. Tem-se que o método utilizado vem gerando constrangimento às
Advogadas pelo fato de serem submetidas à revista por agentes penitenciários
do sexo masculino, através do equipamento de scanner corporal (body scan).
É certo que esse método de inspeção respalda-se de grande
relevância, uma vez que garante a segurança dos internos e das demais pessoas
que comparecem às Unidades Penitenciárias, além de assegurar a eficácia e o
aprimoramento na efetivação da vistoria. No entanto, por tratar-se de
procedimento intenso e delicado que, de certa forma, submete a mulher a um
contexto íntimo e desconfortável, faz-se necessário a presença de servidor do
sexo feminino na operacionalização do equipamento, pois em razão de sua
vulnerabilidade a episódios abusivos e desagradáveis no seio social, torna-se
incabível alocar indivíduo do sexo oposto à prática de tal ato.
Cabe ressaltar que a Resolução n° 7/2018 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, do Ministério de Segurança Pública, aqui
citada por analogia, vez que tal regramento assegura às autoridades do sexo
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feminino, ao serem submetidas à revista, a disposição pela unidade prisional de
funcionária do sexo feminino para a vistoria de mulheres, como se vê:
Art. 3°[...]
[...]
§ 5°. Quando a Unidade Prisional dispuser de scanner
corporal e detectores de metais, a revista será realizada
pelo equipamento, além de outras técnicas similares para
revista pessoal
[...]
§ 7°. O procedimento de revista das mulheres deverá,
obrigatoriamente, ser realizado por funcionário do sexo
feminino. [grifou-se]

Diante do sucintamente relatado, vem a OAB/CE requerer
providências específicas no sentido de que seja abolida a vexatória prática até
então adotada, devendo ser designado agente do sexo feminino para manuseio
do equipamento (body scan) e nos demais tipos de revista, de modo que as
profissionais da advocacia do sexo feminino não sejam expostas ao
constrangimento e a circunstâncias que possam ocasionar violações à sua
dignidade e intimidade, por se submeterem a revista efetivada por agente
prisional do sexo oposto.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A Constituição da República, em seu art. 133, e o Estatuto da
Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei Federal nº 8.906/94,
dispõem, em uníssono, que o Advogado é indispensável à administração da
justiça, prestando serviço público e exercendo função social.
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CF, Art. 133. O advogado é indispensável à administração
da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações
no exercício da profissão, nos limites da lei.

Os casos em análise não podem ser admitidos pela Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Ceará, uma vez que se tratam de graves
violações de prerrogativas profissionais. Neste sentido, o art. 7º do Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/94, prevê que é
direito do Advogado comunicar-se com seus clientes presos e ingressar
livremente nas prisões:
Art. 7º São direitos do advogado:
I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território
nacional;
(...)
III - comunicar-se com seus clientes, pessoal e
reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes
se acharem presos, detidos ou recolhidos em
estabelecimentos civis ou militares, ainda que
considerados incomunicáveis;
(...)
VI - ingressar livremente:
(...)
b) nas salas e dependências de audiências, secretarias,
cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de
registro, e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da
hora de expediente e independentemente da presença de
seus titulares;
c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione
repartição judicial ou outro serviço público onde o
advogado deva praticar ato ou colher prova ou
informação útil ao exercício da atividade profissional,
dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido, desde
que se ache presente qualquer servidor ou empregado;
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O aludido dispositivo, em seu art. 6º, parágrafo único, expressamente
preconiza como dever das autoridades dispensar ao advogado, no exercício da
profissão, tratamento e condições adequadas ao desempenho da advocacia – in
verbis:
Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre
advogados, magistrados e membros do Ministério
Público, devendo todos tratar-se com consideração e
respeito recíprocos.
Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos
e os serventuários da justiça devem dispensar ao
advogado, no exercício da profissão, tratamento
compatível com a dignidade da advocacia e condições
adequadas a seu desempenho.

De uma forma ou de outra, o fato é que tanto a Constituição quanto a
Lei que regulamenta o exercício profissional da advocacia asseguram ser direito
do advogado exercer a advocacia com liberdade (art. 5º, XIII, da CF c/c o art. 7º,
I da Lei 8.906/94).
As prerrogativas profissionais do advogado não devem ser
confundidas com privilégios em nenhuma hipótese. Trata-se de garantias
necessárias ao munus público exercido por este profissional. Neste sentido, o
advogado é, antes de qualquer coisa, requisito de validade do Estado
Democrático de Direito, pois é o profissional que, em defesa dos direitos
individuais do cidadão, se insurge, inclusive, à grandiosidade estatal.
A violação das prerrogativas do Advogado, inclusive, constitui
crime, estando previsto na Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869/2019:
Art. 43. A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 7º-B:
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‘Art. 7º-B Constitui crime violar direito ou prerrogativa de
advogado previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do
art. 7º desta Lei:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.’”

Desta feita, o Advogado, na condição de profissional habilitado para
pugnar em defesa daqueles que se veem alijados de um dos direitos mais caros
ao ser humano, o da liberdade, deve ter garantido o acesso à comunicação
pessoal e reservada com seu cliente. O cerceamento da liberdade de qualquer
cidadão é medida de máxima intervenção estatal e, segundo o ordenamento
jurídico pátrio, deve ser ato revestido de todos os requisitos legais
autorizadores para tal.
Destacamos que o caso em análise, além de violar prerrogativa
profissional, também viola garantia fundamental do preso de ter a assistência
jurídica de seu Advogado, conforme previsão constitucional do art. 5º, inciso
LXIII, da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;

Por oportuno, registre-se também a redação da Lei nº 7.210/84 – Lei
de Execuções Penais, em seu art. 41, inciso IX, que reforça o direito do preso ao
atendimento pessoal e reservado com seu Advogado:
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Art. 41 - Constituem direitos do preso:
(...)
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;

Isto posto, constata-se que é da competência de Vossa Excelência,
enquanto Juíza Corregedora dos Presídios, a adoção de providências que
visem sanar irregularidades nos estabelecimentos penais, como estas
apresentadas que prejudicam e violam o exercício profissional da Advocacia.
As razões dos pleitos aqui expostos estão em consonância com o que
giza o Art.62, VI, do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do
Ceará (Lei nº.16.397 de 14.11.17, D.O. 16.11.17), in verbis:
Art. 62. Aos Juízes de Direito das Varas de Execução
Penal e Corregedoria dos Presídios, ressalvada a
competência da Vara de Execução de Penas e Medidas
Alternativas,compete:
VI - inspecionar, permanentemente, os estabelecimentos
penais, tomando providências para o adequado
funcionamento e promover, quando for o caso, a
apuração de responsabilidade, comunicando, outrossim,
ao Corregedor Geral da Justiça e ao Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, as
irregularidades e deficiências da respectiva administração
(grifamos).

Diante do exposto e com fulcro na legislação exortada, requer de
V.Exa., a adoção de medidas em conformidade com os requerimentos a seguir
declinados.
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DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, com supedâneo nos arts. 6º e 7º do Estatuto da
Advocacia e da OAB, Lei nº 8.906/1994, bem como no art. 41, IX, da LEP, no
dispositivo constitucional previsto no art. 5º, LXIII, e na Lei de Abuso de
Autoridade, Lei 13.869/2019, art. 43, compreendendo que houve evolução
positiva e significativa do quadro de disseminação do Covid-19 e resguardada a
continuidade das medidas de proteção sanitárias individuais e coletivas,
REQUER:
a) Que sejam ampliados os atendimentos nos presídios, sugerindo-se, como
graduação inicial, a extensão do atendimento presencial dos Advogados
com internos para o horário de 08h às 16h;
b) A ampliação do acesso dos Advogados em diligências administrativas nos
presídios para o horário de 08h às 17h;
c) A implantação do Parlatório Virtual nas unidades penitenciárias no horário
de 08 às 17hs e com a participação da OAB/CE no desenvolvimento;
d) O restabelecimento da utilização das salas da OAB nos presídios para que
os Advogados possam nela permanecerem aguardando por seus
atendimentos aos internos, bem como poderem utilizar os equipamentos
nelas disponíveis e, ainda, disporem destes locais para guardarem seus
aparelhos celulares e demais pertences antes de se dirigirem aos parlatórios
para

atendimento.

Do

mesmo

modo,

requer

estacionamentos;
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a

liberação

dos

e) Determinar o acesso dos Advogados com aparelho celular nas unidades
penitenciárias, por serem estes, reconhecidamente, instrumentos de
trabalho do Advogado, e podendo fazer uso deles no interior das salas da
OAB;
f)

f.1) Que independentemente de agendamento pelo novo sistema e mesmo
considerando a pandemia, seja garantido os atendimentos dos Advogados
aos internos em situações que envolvam questões jurídicas urgentes, como
cumprimento de prazos processuais não suspensos, entrevistas que
antecedem audiências e sustentações orais, com a devida comprovação pelo
Advogado. f.2) Que a Secretaria de Administração Penitenciária - SAP
disponibilize meio totalmente eletrônico para cadastramento no novo
sistema de agendamento, com a finalidade de evitar que os Advogados
precisem se deslocar até às unidades penitenciárias para se cadastrar no
sistema da SAP;

g) Que determine a designação de agente penitenciária do sexo feminino para
manuseio dos equipamentos bodyscan e demais tipos de revista em
mulheres Advogadas, de modo que as profissionais da advocacia do sexo
feminino não sejam expostas ao constrangimento e a circunstâncias que
possam ocasionar violações à sua dignidade e intimidade, por se
submeterem a revista efetivada por agente prisional do sexo oposto;
h) A designação de audiência agendada com a maior brevidade possível para
que a Secretaria de Administração Penitenciária e a Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção Ceará busquem alternativas para a solução dos pontos
acima elencados;
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i)

A intimação do Ministério Público para se manifestar.
É o que pede e espera.
Fortaleza (CE), 28 de julho de 2020.

José Erinaldo Dantas Filho
Presidente da OAB/CE 11.200

Márcio Vitor Meyer de Albuquerque – OAB/CE 13.099
Diretor de Prerrogativas da OAB-Ce

José Navarro – OAB/CE 15.980
Coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia

Francisco Cesar Azevêdo Lima - OAB/CE 6.077
Assessor Jurídico do CADAA

Pedro Paulo Silva de Oliveira - OAB/CE 23.929
Assessor Jurídico do CADAA

Francisco Meira Barbosa Filho- OAB/CE 21.957
Assessor Jurídico do CADAA
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Membros da Comissão de Direito Penitenciário da OAB/CE:
Antônio Augusto Gurjão Barbosa Praxedes – OAB/CE 22.534
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
Lays Linne dos Santos Costa – OAB/CE 40.381
Leonardo Feitosa Arrais Minete – OAB/CE 23.110
Rubyanna Delly de Oliveira Bezerra – OAB/CE 38.470
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ANEXOS

1. OFÍCIO N° 29/2020/CADAA/OAB/CE
Solicitação da OAB/CE à SAP para instalação de parlatórios virtuais
nas Unidades Penitenciárias do Estado do Ceará.
Não houve resposta da SAP a este ofício.
2. TERMO DE AUDIÊNCIA NA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL E
CORREGEDORIA DOS PRESÍDIOS
Termo de audiência com a presença do Secretário de Administração
Penitenciária, Sr. Luís Mauro Albuquerque, e representantes da OAB/CE,
ocasião em que foi ajustada a permissão dos advogados de ingressarem nas
unidades prisionais com seus aparelhos celulares e podendo fazer uso deles no
interior das salas da OAB das unidades.
3. OFÍCIO N° 33/2020/CADAA/OAB-CE
A OAB/CE oficiou a SAP contestando a não participação da OAB/CE
no desenvolvimento e implantação no novo sistema de agendamentos de
atendimento dos advogados aos internos e instruindo que vários pontos do
sistema precisam ser revistos para estarem em conformidade com as
prerrogativas profissionais dos Advogados.
4. OFÍCIO Nº 2272/2020 – GS/SAP
Resposta da SAP ao Ofício n° 33/2020/CADAA/OAB-CE.
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Ofício n° 29/2020/CADAA/OAB/CE
Fortaleza-CE, 22 de maio de 2020
Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Mauro de Albuquerque Araújo
Secretário da Adminitração Peninteciária do Estado do Ceará

Assunto: Instalação de parlatórios virtuais nas Unidades Prisionais do Estado do Ceará

Cumprimentando-o, através do presente, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL – SECÇÃO CEARÁ (OAB/CE), por intermédio do Diretor Adjunto de Prerrogativas da
OAB/CE, MÁRCIO VITOR MEYER DE ALBUQUERQUE, do Coordenador do Centro de Apoio e
Defesa do Advogado e da Advocacia, JOSÉ NAVARRO e demais subscritores, ao tempo em que
apresenta seus elevados cumprimentos, vem à respeitável presença de V. Exa., expor e
requerer o que se segue:
O sacerdócio da Advocacia por exercer função essencial à Administração da Justiça
(Art. 133, CRFB), não pode sofrer interrupção (Art. 93, XII, CRFB), tanto é que V. Exa. ao editar a
Portaria nº.146/2020 - Ato Normativo com os CONSIDERANDOS DA COVID 19, ressalvou no seu
Art. 2º, § 2º, a essencialidade da advocacia (Advogados privados e Defensores Públicos).
A OAB/CE reconhece o esforço de V. Exa., ao editar o Ato Normativo que dispõe das
MEDIDAS DE SEGURANÇA A SEREM ADOTADAS NAS UNIDADES PENITENCIÁRIAS DO
ESTADO DO CEARÁ PARA PREVENÇÃO E COMBATE DE POSSÍVEIS CASOS DE NOVO
CORONAVIRUS - COVID-19.
Porém digno Secretário, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
reuniu-se no dia 20 de abril do corrente ano, e decidiu acolher orientações da Comissão Especial
de Politica Penintenciária daquela entidade e recomendou a adoção emergencial de medidas a
viabilizar a prestação de assistência juridica às pessoas privadas de liberdade nas Unidades
Prisionais, por intermédio de sitema de videoconferencia/parlatorio virtual.
Essa medida é uma forma de prevenção e controle de riscos de contaminação do
Covid-19, visando a proteção tanto para os advogados, como para servidores das Unidades e
aos detentos.
O parlatório virtual já é realidade com excelentes resultados em alguns entes
federativos como: Amazonas, Distrito Federal, Piauí e em São Paulo.
Em São Paulo, a implementação ocorreu desde agosto de 2018, como também nos
estabelecimentos penais federais, desde fevereiro de 2019, através da Portaria n.º 157, de 12 de
fevereito de 2019, do Ministerio da Justiça e Segurança Pública.
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O parlatório virtual, é uma forma de estabelecer a comunicação entre cliente e
advogado através de aplicativos e programas de videoconferencia, garantindo e respeitando o
direito do preso previsto na Constituição da República conforme disposto no Art. 5º, inciso LXIII,
bem como assegurar o direito do advogado insculpido no Art. 7º, no inciso III da Lei 8.906/94
(Estatuto da OAB).
Portanto, diante do exposto, requer digne-se V.Exa., em adotar medidas para
viabilizar a instalação de parlatórios vituaais nas Unidades de juisdição da SAP, não excluindo o
atendimento presencial das unidades como já assegurado, com a urgência que o caso reclama..
Aproveitamos o ensejo para renovar protestos da mais elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
Márcio Vitor Meyer de Albuquerque – OAB/CE 13.099
Diretor Adjunto de Prerrogativas da OAB/CE
José Navarro – OAB/CE 15.980
Coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
Pedro Paulo Silva de Oliveira – OAB/CE 23.929
Advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
Francisco Cesar Azevêdo Lima – OAB/CE 6.077
Advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
Francisco Meira Barbosa Filho – OAB/CE 21.957
Advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
Jameson Igor Custódio de Sousa
Estagiário do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
e da Advocacia
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Ofício n°. 33/2020/CADAA/OAB-CE
Fortaleza/CE, 02 de julho de 2020

Ao Excelentíssimo Senhor
Luís Mauro Albuquerque Araújo
M.D Secretário da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP)
Assunto: DISCORDÂNCIA. AUSÊNCIA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA OAB/CE
NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA AGENDAMENTO DE ADVOGADOS.
PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA.

Cumprimentando-o,

através

do

presente,

a

ORDEM

DOS

ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO CEARÁ (OAB-CE), por seu Presidente,
JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO, pelo Diretor Adjunto de Prerrogativas, MÁRCIO
VITOR MEYER DE ALBUQUERQUE, e demais advogados subscritores, ao tempo
em que apresenta seus elevados cumprimentos, vem à respeitável presença de V.
Exa., expor e requerer o que segue:
A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP)
lançou na data de 29 de junho de 2020 um novo sistema para que o advogado
possa prestar atendimento jurídico aos seus clientes nos presídios cearenses,
sistema este que se encontra em fase de implantação no Complexo 2 de Itaitinga,
que compreende unidades como CEPIS, CPPL2, CPPL3 e CPPL4.
A OAB/CE antes mesmo de eclodir a pandemia do novo
corononavírus (covid-19), reuniu-se em 12 de março de 2020 com o Excelentíssimo
Secretário Executivo de Gestão e Planejamento Interno Senhor MAIQUEL
ANDERSON CAVALCANTE MENDES sendo pautado na ocasião, melhorias no
atendimento aos Advogados no sistema prisional do Estado do Ceará, frente a
adoção de medidas restritivas aos atendimentos jurídicos dos Advogados na
Unidade CPPL 3 como constatado inadequado e motivado pela excepcionalidade da
referida Unidade em custodiar internos de “segurança máxima” o que constitui
problema crônico de pleno conhecimento da Administração Penitenciária.
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Na Reunião acima referida ficou aventada a possibilidade da assinatura
de um termo de cooperação técnica entre SAP e OAB/CE no que pertine ao
desenvolvimento e implantação do sistema de agendamento para advogados a
exemplo do implantado pela Administração Penitenciária do Distrito Federal em
cooperação e parceria com OAB/DF, tendo ficado igualmente consignada a
participação efetiva da OAB/CE, bem como uma apresentação prévia do sistema
antes da implantação, o que deveras não ocorreu!
Face ao novel Sistema de Agendamento dos Advogados lançado e
ainda em fase de implantação, inúmeros advogados têm procurado a OAB/CE
informando que, embora cadastrados no sistema de advogados da SAP, e seguindo
as orientações constantes no site da Secretaria, não conseguem acessar o sistema.
Ademais, as vagas disponibilizadas no referido sistema, não atendem a
procura por Unidades, uma vez que o horário de atendimento encontra, no
momento, restrito entre 10h00min às 12h00min, por força da Portaria n°. 235/2020
(Art. 2°) editada pela Secretaria de Administração Penitenciária, sendo que a
restrição imposta pelo Art. 2º da Portaria, associado ao agendamento nos termos em
que foi implantado viola prerrogativa da Advocacia, além de colidir frontalmente ao
dever de cumprimento do princípio constitucional da eficiência por parte da
Administração Pública.
Ressaltamos que vários aspectos do sistema de agendamento
precisam ser revistos para estarem em conformidade com a Legislação que
regulamenta a atividade profissional da Advocacia brasileira, conforme preconizado
na Lei Federal 8.906/94, a exemplo da observância da não obrigatoriedade do
agendamento, devendo constar a ressalva dos atendimentos “avulsos” e
atendimentos urgentes. Um outro exemplo de regramento que também está em
dissonância com a legislação é o item que trata da suspensão de 15 dias dada ao
advogado que faltar injustificadamente no período de 90 dias, pois tais medidas
punitivas não podem ser definidas unilateralmente, sem a participação desta
entidade de classe.
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Portanto, com vistas a zelar pelo pleno exercício da advocacia diante
do atual quadro de instabilidade e garantir o direito fundamental dos internos do
Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, requer a OAB/CE data venia, que o
sistema seja implantado para o atendimento em período integral de segunda a
sexta-feira, reservando vagas para situações de urgência em atendimento avulso,
consoante ocorre no sistema implantado no Distrito Federal, atendendo assim ao
princípio constitucional da eficiência como dever da Administração Pública.
Diante do sucintamente exposto, pede-se e aguarda-se as devidas
providências.
Atenciosamente,
José Erinaldo Dantas Filho – OAB/CE 11.200
Presidente da OAB/CE
Márcio Vitor Meyer de Albuquerque – OAB/CE 13.099
Diretor Adjunto de Prerrogativas da OAB/CE
José Navarro – OAB/CE 15.980
Coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
Pedro Paulo Silva de Oliveira – OAB/CE 23.929
Advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
Francisco Cesar Azevêdo Lima – OAB/CE 6.077
Advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
Francisco Meira Barbosa Filho – OAB/CE 21.957
Advogado do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia
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