
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 12ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA D E FORTALEZA-CE

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PROCESSO Nº 0201040-56.2021.8.06.0001

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO CEARÁ, autarquia federal de
regime especial, situada nesta Capital na Avenida Washington Soares, nº 800, Guararapes, CEP
60810-300, representada por seu presidente, advogado JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO,
OAB/CE nº 11.200, por seus procuradores abaixo assinados, comparece, com o costumeiro
respeito à presença de Vossa Excelência, para o fim de requerer sua admissão na condição de
AMICUS CURIAE nos autos do Processo Nº 0201040-56.2021.8.06.0001, que a Defensoria
Pública do Estado do Ceará move em face do Estado do Ceará, cujo objetivo, em sede de
liminar, é a determinação ao Secretário de Administração Penitenciária-SAP, o cumprimento
imediato dos alvarás de soltura já recebidos e, em até 24h, os alvarás recebidos após o
deferimento da liminar requestada, tudo nos termos do art. 138 do NCPC, pelos seguintes
fatos e fundamentos:

A questão tratada nos autos é extremamente relevante e a OAB/CE possui
representatividade e pertinência no trato da questão, bem como o momento processual é
adequado para a admissão do amicus curiae como será demonstrado a seguir.

1. DA OPORTUNIDADE PROCEDIMENTAL DA PRESENTE INTERVENÇÃO

O novo CPC, no seu art. 138, garante maior possibilidade de atuação do amicus curiae,
inclusive, nas instâncias inferiores de jurisdição, ampliando a participação deste, no sentido
de trazer elementos que possam beneficiar o aperfeiçoamento da decisão e, via de
consequência, da própria Jurisdição.1

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento
das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a

1 SCHAEFFER, Mirian Helena. A ampliação da participação do amicus curiae no novo Código de Processo
Civil. In: BOECKEL, Fabrício Dani de; ROSA, Karin Regina Rick; SCARPARO, Eduardo (Orgs.). Estudos
sobre o novo Código de Processo Civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 100.



participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada,
com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua
intimação.

§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de
competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a
oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o.

§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a
intervenção, definir os poderes do amicus curiae.

§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de
resolução de demandas repetitivas.

Segundo Lara Borges, essa abertura é extremamente positiva, pois proporciona ao
julgador diferentes pontos de vista e, consequentemente, uma melhor formação da decisão:

Os pareceres e visões apresentados pelo amicus curiae não vinculam
necessariamente o magistrado, mas ao menos levam a refletir e pensar sobre
pontos e interesses que não são necessariamente os das partes envolvidas
no processo. Essa abertura da interpretação constitucional à sociedade é
colocada por Peter Häberle como fundamental para a manifestação do
pluralismo e o cumprimento das garantias do Estado Constitucional e
Democrático de Direito, permitindo que a sociedade participe da construção
de sentidos para a Constituição.2

Ressalta-se que a admissão do amicus curiae pode ocorrer em qualquer fase do
procedimento, antes do trânsito em julgado.

O Art. 44, I, da Lei 8.906 de 1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil - OAB) assevera:

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de
personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade:

I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de
direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação
das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da
cultura e das instituições jurídicas; (...).

A Constituição Federal de 1988, expôs em seu artigo 133 que o advogado é
indispensável à Administração da Justiça. Logo estabeleceu a importância destinada à
advocacia na ordem constitucional.

2 BORGES, Lara Perreira de Faria. Amicus curiae e o projeto do novo Código de processo Civil. Instrumento de
aprimoramento da democracia no que tange às decisões judiciais. Temas Atuais de Processo Civil. [S.l.], v. 1,
n. 4, p. 19, out. 2011. Disponível em: <
http://www.temasatuaisprocessocivil.com.br/edicoes-anteriores/51-v1-n-4-outubro-de-2011-/154-amicus-curia
e-e-o-projeto-do-novo-codigo-de-processo-civil-instrumento-de-aprimoramento-da-democracia-no-que-tange-
as-decioes-judiciais>. Acesso em 16 maio 2017.



No presente caso, a OAB/CE, através da Comissão de Direitos Humanos, manifesta
interesse processual na atuação no caso e também a relevância do tema para toda a
sociedade.

Assim é que, a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará, no exercício de seu
dever constitucional, tendo em vista a indelével relevância da matéria posta em debate e a
repercussão da decisão final na presente Ação Civil Pública, para os jurisdicionados e,
também, para os operadores do direito, requer a Vossa Excelência sua admissão no presente
feito, na condição de Amicus Curiae, bem como a garantia de manifestação oportuna, ao
longo do transcurso do feito, com o objetivo de enriquecer o debate desta relevante questão
de ordem pública.

2. PEDIDOS

Ex positis, a OAB/CE requer:

a) sua admissão na figura de amicus curiae no presente processo, nos termos do
art. 138 do NCPC;

b) sendo deferido o pedido de habilitação, requer a abertura de prazo para
apresentação de manifestações complementares;

c) na hipótese de ser designada uma breve instrução processual, requer seja
habilitado a acompanhar o feito, proceder as manifestações e apresentar documentos que se
façam necessários ao justo deslinde da questão.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Fortaleza, 11 de junho de 2021.
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