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DECISÃO

Conforme já relatado no despacho inicial (Id. 4058100.21218218), trata-se de ação civil pública
proposta  pela  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL  -  SECÇÃO  CEARÁ  contra  o
ESTADO DO CEARÁ, por meio da qual  postula,  inclusive em sede de medida liminar,  as
seguintes providências:

a)     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
materiais de trabalho espontaneamente, bem como estar com seus adereços pessoais que não
oferecem risco à segurança penitenciária (brincos,  anéis, alianças, etc.), fato que não sugere
má-fé ou agravos, apenas garante a plena defesa processual, a dignidade do profissional e a
estrita observância aos preceitos normativos superiores;

b)    suspensão da vistoria de documentos (Art. 60, IN n° 03/2020/SAPCE), garantindo aos
advogados  o  sigilo  de  seus  instrumentos  de  trabalho  e  a  inviolabilidade  do  exercício
profissional, nos termos do art. 133 da CF, do art. Art. 7º, II e III, da Lei nº 8.906/94 e do art.
41 da Lei  nº 7.210/84, 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/SAPCE),  com  vistas  à  preservação  da  equidade  e  isonomia  de
tratamento para todos aqueles que adentram nos estabelecimentos prisionais,  quer  seja
advogado,  servidores  públicos,  policiais  penais,  diretores  de  unidades  penitenciárias,
trabalhadores terceirizados, ou visitante, respeitando o rigor da norma;

d)    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;

e)    suspensão do ato normativo da Portaria 235/2020/SAPCE, art. 6º, e de qualquer outro da
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará que obstacularize o direito dos
Advogados de ingressarem livremente nas prisões e de comunicar-se com seus clientes presos
no sistema penitenciário do Estado do Ceará, sem as restrições constantes, determinando que
os presos não fiquem de nenhuma modo incomunicáveis por qualquer período, conforme o
que preceitua o art.  5º, LXIII, da Constituição Federal,  o art.  41 da Lei  º  7.210/84 (Lei  de
Execução Penal) e o art. 7º, III, da Lei 8.906/04 (Estatuto da Advocacia e da OAB);

f)      determinação à Secretaria  de Administração Penitenciária  do Estado do Ceará que se
abstenha imediatamente de regulamentar procedimentos internos contrários às previsões
legais da Lei nº 8.906/1994, bem como do art. 41, IX, da LEP e do dispositivo constitucional
previsto  no art.  5º,  LXIII,  e  que realize prévia consulta à OAB/CE sempre  que  tratar  de
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quaisquer  assuntos  e  procedimentos  relativos  a  atividade  advocatícia  no âmbito  do  sistema
penitenciário cearense.

Já no despacho inicial, foram examinados o cabimento da ação civil pública, a competência
deste juízo federal e a legitimidade da OAB, bem como determinada a realização de audiência
prévia de conciliação.

Na referida audiência,  realizada no dia 13.7.2021, estiverem presentes as partes,  bem como
representantes  do  Ministério  Público  estadual  e  Defensoria  Pública  estadual,  por  lidarem
cotidianamente  com a  realidade  carcerária  no  Estado,  além do  representante  do  Ministério
Público Federal, como fiscal da lei. As contribuições prestadas por todos os participantes foram
extremamente valiosas.

Na  ocasião,  alguns  pontos  objeto  desta  ação  já  restaram  devidamente  encaminhados,
comprometendo-se a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP) a
reforçar junto à direção de todas as unidades prisionais a necessidade de observar, de maneira
rigorosa e uniforme:

a)    a regra do art. 84 da Instrução Normativa n° 03/2020/SAPCE, consistente na realização de
vistoria em veículos nas portarias dos complexos penitenciários de todas as pessoas que ali
adentram, como forma a resguardar a segurança e o tratamento impessoal e equânime;

b)    o teor do Ofício n° 2272/2020 - GS/SAP, que assegura o atendimento a advogados(as) nos
estabelecimentos prisionais independentemente de agendamento prévio, ressalvando-se apenas
as situações em que, em virtude do horário e da necessidade de cumprir os atendimentos já
agendados, tal atendimento não se revele materialmente possível naquele dia.

Nessas  duas  questões,  o  problema  parecia  se  situar  apenas  na  falta  de  uma  observância
padronizada pelos estabelecimentos prisionais das próprias regras estabelecidas pela SAP. As
rotinas administrativas estão devidamente regulamentadas e não há propriamente controvérsia
jurídica  quanto  a  elas.  O  que  a  OAB postula  é  que  sejam cumpridas  uniformemente.  Na
audiência, houve expresso comprometimento do Secretário titular da SAP quanto a isso.

Em relação a esses dois pontos, portanto, dispensam-se maiores incursões, cabendo apenas o
monitoramento do que foi pactuado em audiência.

Cumpre, pois, focar a análise do pedido liminar em outros dois pontos em que a controvérsia
jurídica realmente persiste, quais sejam:

a)    a situação de incomunicabilidade dos presos no momento em que ingressam no sistema
prisional, como medida de prevenção à disseminação da COVID-19;

b)    as limitações ao ingresso de materiais de trabalho de advogados(as) e de adornos pessoais
quando  do  acesso  ao  parlatório  nos  estabelecimentos  prisionais,  bem  como  a  vistoria  de
documentos e das anotações tomadas durante as entrevistas com os clientes presos.

Em relação ao primeiro tópico, restou esclarecido que, com o intuito de conter a disseminação
da COVID-19 no sistema prisional, no momento da triagem, os presos são submetidos a testes
para identificar se estão contaminados com o coronavírus. Segundo afirmou o Secretário titular
da SAP, se o exame der negativo, não há nenhuma restrição à comunicação do preso com o(a)
advogado(a). Contudo, se o exame der negativo, o preso necessita permanecer 14 (catorze) dias
em observação, isolado, a fim de prevenir a contaminação de outros presos ou dos agentes da
SAP.  Segundo  o  Secretário,  houve  uma  experiência  com  utilização  de  recursos  de
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videoconferência,  para  o  fim de  viabilizar  o  contato  remoto  com o(a)  advogado(a),  mas  o
resultado não teria sido exitoso.

Conquanto se compreenda a importância e louve a iniciativa da Administração de buscar conter,
a  todo custo,  a  transmissão do coronavírus no âmbito penitenciário,  o  que certamente seria
trágico, dadas as naturais condições de aglomeração humana nos estabelecimentos prisionais, é
preciso assegurar que os presos tenham acesso a assistência jurídica, por meio de comunicação
com seus(suas) advogados(as).

A  Constituição  Federal  de  1988,  em seu  art.  5º,  inc.  LXIII,  estabelece,  dentre  os  direitos
fundamentais da pessoa presa, a assistência da família e de advogado(a). Vale lembrar que, de
tão importante, a garantia da comunicabilidade do preso não pode ser subtraída nem mesmo
durante a vigência de estado de sítio (art. 136, § 3º, IV, da CF/88).

Não é possível,  portanto,  privar  o  preso  do acesso a  advogado(a),  notadamente no período
imediatamente  posterior  à  prisão,  momento  de  elevada  angústia  e  crucial  para  o  adequado
exercício do direito de defesa.

Assim, é preciso que a Administração encontre uma solução operacional que compatibilize o
respeito à vedação constitucional de incomunicabilidade com o resguardo da saúde de todos que
integram  o  ambiente  do  sistema  prisional.  Para  tanto,  devem  ser  estabelecidos  protocolos
sanitários que assegurem a comunicação entre o(a) advogado(a) e o preso, podendo se valer de
alternativas tecnológicas, como a videoconferência ou mesmo as videochamadas por celular,
caso o encontro presencial seja inviável.

Tal  direito  abarca,  inclusive,  o  preso  que  apresente  sintomas  sugestivos  da  COVID-19  ou
mesmo o que já tenha testado positivamente para a doença. Ressalva-se apenas a situação dos
presos cujo quadro clínico seja de uma gravidade tal, assim reconhecida por avaliação médica,
que inviabilize a comunicação com o meio externo, ainda que por instrumento eletrônico. Nessa
situação excepcional, a ser formalmente documentada por atestado médico, impõe-se resguardar
à  família  do  preso  e  a  seu(sua)  advogado(a)  boletins  médicos  periódicos  que  permitam o
acompanhamento  da  evolução  do  quadro  de  saúde  do  preso,  até  que  sejam restauradas  as
condições de comunicação.

Desse modo, DEFIRO a medida liminar nesse específico ponto, para o fim de determinar que
o ESTADO DO CEARÁ elabore e submeta a este juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, um
plano de ação com vistas a equalizar essa questão no âmbito do sistema prisional, à luz dos
parâmetros acima estabelecidos,  devendo conter as medidas a serem tomadas, os protocolos
sanitários correspondentes, os prazos para a execução e os responsáveis.

Recomenda-se que a SAP, já nessa etapa inicial, abra espaço para a colaboração da OAB na
construção do referido plano de ação, o que certamente favoreceria a ulterior aprovação por este
juízo.

Quanto  ao  outro  ponto,  relativo  às  restrições  de  ingresso  de  materiais  de  trabalho  de
advogados(as)  e  de  adornos  pessoais  quando  do  acesso  ao  parlatório  nos  estabelecimentos
prisionais, bem como à vistoria de documentos e das anotações tomadas durante as entrevistas
com  os  clientes  presos,  conquanto  reconheça  a  problemática  de  tais  medidas  à  luz  da
inviolabilidade  do  exercício  profissional  da  advocacia,  entendo  necessário  colher  mais
informações antes de apreciar o pedido liminar.

É  que,  durante  a  audiência,  houve  várias  referências  à  utilização,  por  uma  minoria  de
advogados(as),  de  suas  prerrogativas  funcionais  para  servir  de  elo  de  comunicação  entre
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lideranças  de  organizações  criminosas  de  dentro  e  fora  dos  presídios.  Daí  a  necessidade  -
segundo a SAP, no que foi secundada por douto representante do Ministério Público estadual -
de  exercer  controle  rigoroso  sobre  todos  os  materiais  portados  pelos(as)  advogados(as)  no
momento de entrevista com seus clientes.

Como se trata de situação de extrema gravidade, a exigir dose adicional de responsabilidade e
cautela, reservo-me a apreciar o pleito liminar nesse ponto apenas após a apresentação da
contestação do ESTADO DO CEARÁ, ocasião em que poderão ser trazidas a conhecimento
deste juízo as situações concretas flagradas por meio das rotinas de controle aqui discutidas, a
permitir um julgamento mais seguro e objetivo.

Por todo o exposto, intime-se o ESTADO DO CEARÁ para cumprir a medida liminar, no ponto
ora deferido, citando-o ainda para responder à presente ação.

Apresentada  a  contestação  ou  decorrido  o  prazo  legal  para  fazê-lo,  voltem-me  os  autos
conclusos para apreciar o ponto remanescente do pedido liminar.

Ciência desta decisão à OAB, ao MPF e aos dos integrantes dos núcleos especializados do
Ministério  Público  e  Defensoria  Pública  estaduais.  Oficie-se  ainda  ao  Exmo.  Sr.  Juiz
Corregedor dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários.

Expedientes necessários.
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