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EXCELENTÍSSIMO DR. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 4ª VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL E CORREGEDORIA DE PRESÍDIOS DO ESTADO DO 
CEARÁ 
 
 
Pedido de Providências 
 
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO DO CEARÁ 
(OAB/CE), serviço público personalizado, localizada na Avenida Washington 
Soares, nº 800, bairro Guararapes, CEP 60.810-300, Fortaleza-CE (local em que 
recebe intimações) – por intermédio de seu Presidente, JOSÉ ERINALDO 
DANTAS FILHO, do Diretor Adjunto de Prerrogativas, MARCIO VITOR 
MEYER DE ALBUQUERQUE, e advogados subscritores, ao tempo em que 
apresenta seus elevados cumprimentos, vem à presença de Vossa Excelência 
apresentar o seguinte Pedido de Providências, em razão dos fatos e fundamentos 
que se seguem. 

I. DOS FATOS 

No dia 21 de maio de 2020 foi publicada no Diário Oficial do Estado 
do Ceará a Instrução Normativa de n° 03/2020 da Secretaria de Administração 
Penitenciária do Ceará - SAP. Tal regramento, cuja deliberação se dá pelo Exmo. 
Secretário Luís Mauro Albuquerque Araújo, visa organizar e padronizar normas 
e procedimentos operacionais das unidades prisionais do sistema penitenciário 
estadual.  

Compreende-se a importância de se estabelecer regras e preceitos que 
venham a aperfeiçoar e regulamentar os procedimentos adotados ao bom 
funcionamento do sistema carcerário, proporcionando aos internos, visitantes, 
Advogados e agentes públicos uma maior segurança e bem-estar no interior da 
unidade prisional. No entanto, por se tratar de legislação de patamar inferior, 
as disposições constantes devem estar em conformidade com os preceitos 
legais vigentes no ordenamento pátrio, incluindo-se em pauta as formalidades 
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contidas na Lei Federal n° 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil), na Lei Federal 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e na 
Constituição Federal, sendo estes normativos hierarquicamente superiores.  

No intuito de se constatar possíveis violações às prerrogativas de 
advogados, foi realizada por esta entidade de classe uma análise minuciosa da 
Instrução Normativa n° 03/2020, oportunidade na qual, com parecer interno, 
observou-se 3 (três) artigos em desacordo com a legislação. 

Neste sentido, em março de 2021 a OAB/CE, por meio de Ofício n° 23 
em anexo, solicitou à Secretaria de Administração Penitenciária – SAP a adoção 
de providências que trouxessem uma maior conformidade entre a Instrução 
Normativa e o Estatuto da Advocacia, no intuito de que advogados militantes da 
seara criminal não tivessem suas prerrogativas frustradas. Até o presente 
momento, a OAB/CE não obteve retorno da SAP sobre as referidas análises ou 
possibilidade de deliberações sobre a Instrução Normativa, tornando-se ineficaz 
a busca de resoluções junto ao Órgão competente. Somado a isso, a OAB/CE vem 
recebendo inúmeras reclamações a respeito de profissionais que comparecem às 
unidades prisionais para realizar atendimento jurídico, mas acabam por 
enfrentar dificuldades na realização de suas atividades laborais.  

A seguir, encontram-se arrolados os artigos da Instrução Normativa 
n° 03/2020 da SAP passíveis de averiguação: 

I.1. USO DE MATERIAIS 

Art. 52. O advogado não poderá adentrar à Unidade 
portando materiais ou objetos que não estejam 
autorizados, tais como: aparelho de telefone móvel, 
carteira, agenda, cigarros, isqueiros, pasta, chaves, 
aparelhos eletroeletrônicos, relógios, dentre outros. 
Contudo, caso necessário, o profissional será orientado a 
guardar seus pertences, em local apropriado. 

Com a expedição da Instrução Normativa e a entrada em vigor do 
dispositivo supracitado, o advogado está terminantemente proibido de adentrar 
às unidades portando materiais seus materiais de trabalho sem autorização 
prévia, tais como agendas, pastas, folhas, canetas, etc.  
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Ocorre que esses objetos são absolutamente necessários às atividades 
laborais dos Advogados, pois são seus instrumentos de trabalho para execução 
do seu mister. Sua importância se dá na garantia de que nenhuma informação 
fornecida pelo interno prosseguirá despercebida ou reprimida, requerendo 
assim, seu colhimento por meio de registros, relatórios ou anotações que guiaram 
o Advogado na construção de suas teses de defesa. Não pode o advogado realizar 
suas funções sem o uso de agendas, folhas, canetas e documentos essenciais, pois 
seu exercício profissional é inviolável e necessário à garantia dos direitos dos 
cidadãos que se encontram restritos à liberdade de ir e vir.  

Necessária a compreensão de que alguns itens utilizados podem, de 
fato, pôr em risco a segurança dos internos e demais pessoas que se fazem 
presentes nas unidades prisionais, tais como cigarros, isqueiros e determinados 
eletrônicos. No entanto, limitar objetos que não oferecem risco prejudica o pleno 
desenvolvimento da função advocatícia quando o Advogado não é permitido à 
ingressar nos parlatórios com seus instrumentos de trabalho, além de causar 
constrangimento quando são obrigados a retirar desnecessariamente seus itens 
pessoais do corpo. 

Neste sentido, a relação de objetos não permitidos constante no 
supracitado art. 52 da IN 03/2020/SAP ainda possui o termo “dentre outros”, que 
concede margem à discricionariedades por parte de Diretores de unidades 
prisionais e policiais penais, como ocorre na CPPL 3, cuja ordem é a remoção 
geral de todos os pertences dos Advogados(as), inclusive de brincos, anéis, 
alianças e demais apetrechos sem relevância alguma para a segurança no 
ingresso no parlatório, até porque nessa unidade prisional as cabines de 
atendimento dos parlatórios contam com divisórias de vidro que impedem 
qualquer possibilidade de acesso de materiais para o interior da unidade 
penitenciária. 

Tal situação ocasiona constrangimentos desnecessários, em especial às 
Advogadas, que se submetem à retirada de todos os seus adereços, promovendo 
ainda uma maior delonga na realização dos atendimentos jurídicos. Chegou ao 
nosso conhecimento, inclusive, casos de Advogadas em outras unidades 
prisionais que estavam sendo impedidas de adentrar nos parlatórios utilizando 
sutiã com alça metálica, pois o mesmo acionava o equipamento body scan. 
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Veja, Exa. que expor mulheres Advogadas a todo o contexto citado 
fere frontalmente sua dignidade e autoestima. Trata-se de situação vexatória que 
não condiz à paridade de tratamentos, nem mesmo garante respaldo frente à 
função de excelência que a profissional está exercendo. Ademais, torna-se 
incapaz de se compreender a relevância do adereço perante à segurança do local, 
o que configura excesso nessas vistorias. 

Dessa forma, não cabe à IN n° 03/2020 regular ou limitar a atividade 
do profissional no exercício de suas funções, ou mesmo proibir o uso de suas 
ferramentas de trabalho. O Art. 52 é incoerente frente à Lei Federal 8.906/94 e, 
consequentemente, ilegal.  

Necessário que seja assegurado o pleno cumprimento da Lei Federal, 
garantindo o uso dos materiais necessários à execução dos serviços e evitando 
excessos desnecessários por parte dos policias penais das unidades 
penitenciárias, desburocratizando assim, o fluxo dos atendimentos. 

I.2 VISTORIA DE DOCUMENTOS 

Art. 60. É vedada ao advogado, a entrada e a saída dos 
locais de atendimentos com cartas, bilhetes ou objetos, sem 
análise prévia, exceto documentos judiciais. 

A análise prévia de material utilizado pelo Advogado no 
atendimento ao preso fere o Art. 7°, incisos II e III do Estatuto da Advocacia (Lei 
nº 8.906/94) e Art. 41, inciso IX da Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84). Isso 
porque o atendimento entre Advogado e cliente preso deve acontecer de forma 
pessoal e reservada, sem interferências externas ou quaisquer circunstâncias que 
venham a pôr em risco a defesa do réu. A permissão de que um terceiro possa 
averiguar anotações ou materiais utilizados pelo causídico em seu atendimento, 
acarreta uma margem de vulnerabilidade ao efetivo exercício das funções, 
somado ao fato de que os instrumentos de trabalho do advogado são invioláveis 
para que se possa garantir, sobretudo, a ampla defesa do indivíduo e o sigilo 
profissional inerente à advocacia.  Vejamos: 
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Lei nº 8.906/94 
Art. 7º São direitos do advogado: 
II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, 
bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua 
correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, 
desde que relativas ao exercício da advocacia; 
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; 
 
Lei n° 7.210/84 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

 
A CRFB/88 reconhece o advogado como elemento indispensável ao 

bom funcionamento da Justiça e inviolável por seus atos e manifestações. Logo, 
ferramentas de trabalho utilizadas estritamente no exercício da profissão também 
deverão o ser, conforme já citado anteriormente.  

Art. 133 (CRFB). O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 

Ocorre que o procedimento padrão estabelecido pela IN nº 
03/2020/SAP para ingresso do Advogado nos parlatórios das unidades 
penitenciárias do Estado consiste na retenção de seu material pelos policiais 
penais que, por sua vez, folheiam todo o seu conteúdo em uma vistoria que 
fere de morte a garantia constitucional e legal do Advogado da inviolabilidade. 
Registre-se que antes da referida Instrução Normativa esse tipo de 
procedimento nunca existiu. 

Trata-se de uma questão pautada por reclamações de advogados à 
essa Entidade de classe, pois submetê-los à restrição e análise de seus materiais 
viola o pleno exercício da profissão, constrange as partes interessadas e rompe 
todo o sigilo das informações transmitidas entre réu e defensor, sujeitando-os ao 
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risco de divulgação de tais informações, desvios, troca de comunicações a 
terceiros não interessados e demais acontecimentos que venham a prejudicar as 
partes, ou mesmo embaraçar o curso do processo. Expor o acusado a 
determinados tipos de risco é ato incompatível aos direitos e garantias 
fundamentais1. 

I.3 VISTORIA DE VEÍCULOS 

Art. 84. Todo e qualquer veículo que adentrar nos 
estabelecimentos prisionais deverá ser revistado na 
entrada e na saída, qualquer que seja o usuário ou carga 
transportada, salvo veículo de caráter oficial, em serviço, 
nos casos de motim, rebelião, intervenção e movimentação 
de detentos em caráter de urgência. 

§ 1º. Ao passar no posto de acesso o veículo deverá ter os 
vidros abaixados e seu porta-malas aberto pelo condutor 
do veículo. 

O dispositivo ressalta a importância da revista de todos os veículos 
que adentram nos estabelecimentos prisionais, seja na entrada ou saída, devendo 
ter seus vidros abaixados e porta-malas aberto. Desse modo, na prática cotidiana, 
para poderem acessar os complexos penitenciários, os Advogados necessitam 
abrir os porta-malas de seus veículos, descerem do carro para fechar, eles 
mesmos, os porta-malas de seus veículos por duas vezes, na entrada e na saída. 

 Ocorre que não há uma padronização do procedimento de inspeção, 
o que prejudica o funcionamento da regra em vigor. Conforme relatos de 
conhecimento dessa Instituição, a vistoria que vem sendo feita em automóveis 
que adentram nas unidades é realizada em alguns casos e vem sendo dispensada 
em outros. Verifica-se que somente a classe advocatícia é submetida estrita e 
                                                 
1 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: 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 
[...] 
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; 
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rigorosamente ao procedimento de abrir o porta-malas de seus veículos, 
enquanto que veículos de policiais penais, de demais servidores e até de 
terceirizados, conseguem acesso livre ao local sem a necessidade dessa vistoria. 

Diante disso, observa-se que, a partir das informações prestadas, há 
inobservância ao princípio da isonomia, pois como menciona o preceito 
normativo, todo e qualquer veículo submeter-se-á ao controle de inspeção. As 
exceções estarão a cargo de veículos oficiais, em serviço, nos casos de motim e 
demais situações de urgência. Contudo, além de outros casos, verificou-se, 
através de vídeos gravados, a entrada até mesmo de um ônibus no complexo 
penitenciário II sem a realização de qualquer vistoria.  

Com isso, percebe-se que nessa vistoria de entrada nas portarias dos 
complexos penitenciários existe rigor apenas para a entrada de Advogados, 
enquanto para os outros profissionais existe flexibilidade, o que causa a 
amarga e estranha impressão de uma suposta desconfiança da honradez dessa 
classe, em especial dos Advogados Criminalistas, quando se observa 
diariamente que os ditos procedimentos de vistoria são estritamente aplicados 
na entrada dos Advogados e flexibilizados nos demais casos. 

Portanto, não se torna cabível a exigência de tal inspeção sem que 
todos os veículos sejam, de fato, vistoriados. Sujeitar apenas uma classe não 
prepondera segurança. Entendemos necessária a aplicação da norma de forma 
igualitária em todos os veículos que acessam os complexos prisionais. 

II. DAS GARANTIAS DO ADVOGADO 

As prerrogativas advocatícias jamais poderão ser confundidas a 
privilégios. Tem-se que as situações enumeradas violam garantias necessárias ao 
múnus público, comprometendo as atividades dos profissionais da advocacia e 
impedindo-os de exercerem suas funções de forma plena e espontânea. São 
vários os contextos e reclamações relatadas a essa Instituição, condutas que 
revelam certas arbitrariedades, gerando indignação daqueles que comparecem à 
unidade prisional para atendimento ao cliente preso. Inúmeros são os casos de 
causídicos portando documentos que, em meio às análises, têm suas anotações 
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confundidas ou distorcidas por agentes penitenciários, o que ocasiona eventuais 
impedimentos de ingresso aos parlatórios. 

 Tal contexto não pode ser levado adiante, pois o Advogado é, 
sobretudo, requisito de validade do Estado Democrático de Direito, 
responsabilizando-se pela defesa de direitos individuais. Desestimar sua 
importância fere o pleno funcionamento do Judiciário, bem como diverge das 
disposições da Lei Federal 8.906/94, em especial, ao Art. 6°, parágrafo único: 

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. 

 

Desse modo, o advogado, na condição de profissional habilitado para 
pugnar em defesa do indivíduo cerceado de direito à liberdade, deve ter 
garantido uma maior facilidade de acesso ao cliente preso. Normas devem ser 
validadas para priorizar a segurança do estabelecimento prisional, mas em 
nenhuma hipótese poderão constranger o pleno acesso à comunicação, ao uso 
de ferramentas de trabalho, ou procedimentos que venham a obstaculizar os 
atendimentos.  

III. OBSERVAÇÕES QUANTO AO USO DOS PARLATÓRIOS DA CPPL 3 

Outra questão que tem gerado reclamações refere-se ao uso dos 
parlatórios na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto 
(CPPL3). 

Ocorre que, em meio à situação epidemiológica vigente e a necessária 
diminuição de aglomerações nos locais de atendimento, as unidades 
penitenciárias do Ceará mantêm seu funcionamento com apenas três parlatórios. 
Tal restrição não vem apresentando resultados satisfatórios na CPPL 3, devido à 
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divisão que existe de dois parlatórios para massa carcerária comum e um 
parlatório para presos de segurança máxima, sendo que estes últimos, embora 
representem um quantitativo bem menor em relação à massa carcerária, são 
muito demandados para atendimento jurídico. 

Em razão da alta demanda dos atendimentos jurídicos realizados 
entre advogados e internos de segurança máxima, a disponibilização de um 
único parlatório não tem sido suficiente, ocasionando congestionamentos e 
grande demora na espera por dia e horário disponíveis no site de agendamentos 
da SAP/CE. Há relatos de advogados que buscam a realização desses 
atendimentos há semanas ou meses, pois em acesso ao site, deparam-se 
diariamente com datas e horários sempre esgotados para agendamento, 
lesionando a prerrogativa do advogado de atender seu cliente preso e ferindo 
ainda o direito do interno à assistência de defensor constituído.  

Isto posto, tendo em vista esta especificidade da CPPL 3 de custodiar 
presos de segurança máxima, bem como a busca por melhor acolhimento das 
demandas por atendimentos jurídicos, necessário se faz aumentar de 3 (três) 
para no mínimo 4 (quatro) parlatórios ativos naquela unidade, permanecendo 
dois parlatórios para massa carcerária comum e aumentando de um para dois os 
parlatórios destinados ao atendimento de presos de segurança máxima, de modo 
que haja um fluxo contínuo de atendimentos, sem congestionamentos ou 
dificuldades de se encontrar datas disponíveis no sistema de agendamento. 

IV. PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE ADVOGADOS NAS UNIDADES 
PENITENCIÁRIAS SEM AGENDAMENTO 

Outro ponto tendente a reclamações e de relevante discussão se dá 
pela proibição dos advogados de ingressarem nos estabelecimentos prisionais 
sem o agendamento prévio no site da SAP para atender internos. A OAB/CE vem 
recebendo relatos de causídicos que estão sendo barrados logo na entrada das 
unidades prisionais, independentemente de justificativas ou argumentos para se 
fazerem presentes no local. 

Necessário esclarecer, Exa., que a disponibilização do sistema de 
agendamentos se dá unicamente pela necessidade de uma ferramenta de gestão 
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que otimize os atendimentos jurídicos, tanto melhorando a rotina penitenciária 
de alocação dos presos, como também melhorando o tempo de espera do 
Advogado para atender seu cliente. Neste sentido, o sistema de agendamento é 
uma ferramenta de gestão e não uma obrigação.  Por outro lado, obrigatória é, 
na realidade, a autorização para que o Advogado possa realizar seu 
atendimento ao interno, conforme sua prerrogativa legal: 

Art. 7º São direitos do advogado: 

(...) 

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; 

Note-se que tal entendimento já é de conhecimento da SAP-CE, pois 
em 03 (três) de julho de 2020 foi apresentado Ofício a esta Instituição de classe no 
qual pondera considerações acerca do assunto (Ofício n° 2272/2020 - GS/SAP): 

“O Sistema de Agendamentos Jurídicos desenvolvido pela 
SAP, não tem o intuito de afrontar as prerrogativas da 
advocacia, muito pelo contrário, como já exposto 
anteriormente a utilização desta ferramenta vem para 
facilitar o desempenho dos serviços prestados pelos 
advogados. Sendo assim, deixamos registrado que o uso 
do sistema eletrônico não é obrigatório podendo o 
causídico procurar o atendimento da forma convencional 
através dos atendimentos “avulsos” mas, que nesse 
momento também sofrem limitações devido ao grave 
problema sanitário que estamos passando.” (fls 1 e 2) 

No entanto, Exa., cotidianamente a OAB-CE recebe reclamações de 
Advogados que se dirigem às unidades penitenciários para realizar 
atendimentos jurídicos sem agendamento, alguns pela urgência do caso muitas 
vezes com prazos processuais, outros pelo simples desconhecimento da 
existência do sistema de agendamento, e, ao chegar nas unidades, se deparam 
com a proibição de atender seus clientes que se encontram presos. 
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Importante ressaltar que há uma grande adesão cadastral da 
Advocacia ao sistema de agendamento. A grande maioria dos Advogados que se 
deslocam às unidades penitenciárias preferem, logicamente, a comodidade de 
poder agendar seus atendimentos jurídicos no sistema, todavia essa não é uma 
obrigação dos Advogados. Nesse caso, se faz necessário salvaguardar aqueles 
Advogados que por quaisquer motivos não puderam realizar o agendamento, 
garantindo que os mesmos realizem o atendimento jurídico que necessitam. 

Um outro assunto que a OAB-CE tem sido muito requisitada é no 
tocante a proibição de ingresso de Advogados nas unidades prisionais quando 
estão em diligências administrativas diversas, ou seja, acompanhamento de 
cumprimento de alvarás de soltura, solicitações de certidões carcerárias e demais 
assuntos. Nesses casos, a proibição para permitir a entrada do Advogado 
geralmente é fundamentada na falta de agendamento para atendimento jurídico 
aos internos. Ora, Exa., se o Advogado não vai atender cliente preso é 
incompreensível que haja a necessidade de realizar agendamento de 
atendimento jurídico e, ainda que este fosse o caso, sequer o agendamento é 
obrigatório, conforme já explicado. 

Em 16 de abril do corrente ano, por exemplo, nos foi informado o caso 
de uma Advogada proibida de adentrar na penitenciária de Pacatuba-CE 
(Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo), mesmo justificando sua 
necessidade de diligenciar o cumprimento de um alvará de soltura junto à 
Direção. A causídica afirmou, ainda, que tal situação ocorre com frequência, pois 
a permissão de ingresso se dá apenas com agendamento jurídico prévio, gerando 
diversas reclamações por parte de demais advogados que necessitam de 
atendimento administrativo ou afins.  

Tal fato é inadmissível, pois, conforme a Lei nº 8.906/94 preconiza, é 
prerrogativa do Advogado ingressar livremente em unidades prisionais: 

Art. 7º São direitos do advogado: 
(...) 
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 
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expediente e independentemente da presença de seus 
titulares; 

Sabe-se que os agendamentos são efetuados para atendimento jurídico 
dos presos no estabelecimento prisional e, independente disso, devem as demais 
diligências administrativas serem acessíveis e também sem a necessidade de 
agendamento. Vale ressaltar que a questão já foi homologada em Pedido de 
Providências anterior à Corregedoria de Presídios, conforme Termo de 
Audiência em anexo, datado de 07 (sete) de agosto de 2020, nº do Processo: 
0241922-94.2020.8.06.0001, como se vê: 

“2- Quanto a letra “b” - ampliação de acesso do advogado 
em diligências administrativas -, foi acordado que os 
advogados terão acesso às unidades no horário de 08h às 
17h para cumprimento das diligências administrativas 
em todas as unidades, independente de agendamento.” 
(fls.55) 

 A SAP-CE inclusive emitiu às unidades penitenciárias o memorando 
circular nº 70/2020 – CEAP/SAP (em anexo), informando-as desta determinação, 
contudo no cotidiano alguns Advogados têm reportado dificuldades em acessa-
las. 

Memorando Circular nº 70/2020 – CEAP/SAP 
“2. Fica autorizado o atendimento administrativo ao 
advogado, que consistem nos pedidos de informação, 
solicitação de documentos, dentre outros correlatos, sem 
haver a necessidade de agendamento, no horário de 08 às 
17 horas.” 

Isto posto, se faz necessária a urgente padronização e circulação para 
conhecimento geral de que os atendimentos jurídicos aos internos devem se dar 
independentemente de agendamento, assim como o acesso de Advogados aos 
estabelecimentos penais quando em diligências administrativas. 
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DA COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA DE PRESÍDIOS 

Isto posto, prepondera-se a competência de V. Ex.ª., enquanto Juiz 
Corregedor dos Presídios, a análise das questões referenciadas no presente 
Pedido de Providências, visando sanar quaisquer irregularidades nos 
estabelecimentos penais, cessando, assim, as desconsiderações ao exercício 
profissional da Advocacia. 

Os fatos e fundamentos do pleito encontram consonância ao que giza 
o Art. 62, inciso 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), como dispõe: 

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; 

V. DOS PLEITOS 

Ante à relevância dos argumentos e das ponderações elencadas e 
considerando a inefetividade de resolução de alguns pontos, junto à Secretaria 
de Administração Penitenciária do Ceará, requer a OAB/CE de V. Ex.ª. a adoção 
das seguintes providências: 

a) Seja assegurado o cumprimento da Lei Federal n° 8.906/94, no que se 
refere ao Art. 52 da IN n° 03/2020-SAP, de modo que Advogados e 
Advogadas possam utilizar nos parlatórios seus equipamentos de 
trabalho espontaneamente, bem como estar com seus adereços 
pessoais (brincos, anéis, alianças, etc.), fato que não sugere má-fé ou 
agravos, apenas garante a plena defesa processual, a dignidade do 
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profissional e a estrita observância aos preceitos normativos 
superiores; 

 
b) Suspensão da vistoria de documentos (Art. 60, IN n° 03/2020-SAP), 

garantindo aos advogados o sigilo de seus instrumentos de trabalho e 
a inviolabilidade do exercício da profissional, afastando situações de 
vulnerabilidade ao pleno desenvolvimento do processo e de sua 
defesa; 

 
c) Padronização da vistoria realizada em veículos nas portarias dos 

complexos penitenciários (Art. 84, IN n° 03/2020-SAP), com vistas à 
preservação da equidade e isonomia de tratamento para todos aqueles 
que adentram nos estabelecimentos prisionais, quer seja visitante, 
advogado, servidor público, trabalhador terceirizado, respeitando o 
rigor da norma; 

 
d) Restabelecimento de mais um parlatório na CPPL 3, no sentido de 

aumentar de 3 para 4 o número de parlatórios ativos, sendo divididos 
em 2 para a massa carcerária comum e os outros 2 para atendimento 
aos presos de segurança máxima, de modo que tal inserção venha a 
suprir o grande fluxo de atendimentos realizados diariamente na 
referida unidade prisional; 

 
e) Padronização e circulação para conhecimento geral de que os 

atendimentos jurídicos aos internos devem se dar independentemente 
de agendamento, assim como o acesso de Advogados aos 
estabelecimentos penais quando em diligências administrativas. 

 
f) Deferidos os pedidos acima, requer, ainda, em caso de descumprimento, 

a aplicação de multa diária (astreintes) à Secretaria de Administração 
Penitenciária do Estado do Ceará no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil 
reais), conforme artigos 139, IV; 497; 536, § 1º; 537 do CPC, valor este que 
deverá ser revertido em favor da instituição Requerente; 
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g) Designação de audiência agendada com a maior brevidade possível 
para que a Secretaria de Administração Penitenciária e a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção do Ceará busquem alternativas viáveis 
à solução dos pontos acima arrolados; 

 
h) Intimação do Ministério Público para manifestações. 

 

Protestam-se os anseios para que as requisições, ora aludidas, sejam 
verificadas com acuidade e desvelo ao pleno e justo exercício da profissão 
advocatícia.  

Nesse sentido, pede e aguarda deferimento.  

 

Fortaleza-CE, 20 de abril de 2021. 

 

José Erinaldo Dantas Filho – OAB/CE 11.200  
Presidente da OAB/CE  

   
Marcio 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  
  

Marília Peixoto Matos  
Estagiária do Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia  


