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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Amazonas
9ª Vara Federal

   
 
PROCESSO: 1013644-30.2020.4.01.3200
 
CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241)
 
REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
 
REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP
 
 

Decisão
 

Trata-se de análise de pedido de tutela de urgência em sede de Ação
Ordinária proposta pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO
ESTADO DO AMAZONAS em face da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEAP, pugnando a liberação de
acesso dos advogados às penitenciárias sem a necessidade de agendamento prévio e
sem limitação temporal nesse atendimento essencial a administração da Justiça.
 

Narra a autora que a pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19 ocasionou a
adoção de uma série de medidas administrativas tomadas pelas entidades
governamentais na tentativa de evitar a proliferação do vírus. Todavia, recentemente,
frente às medidas tomadas pelo Governo do Estado do Amazonas por intermédio de sua
Secretaria de Administração Penitenciária, houve desproporcionalidade na aplicação das
medidas mencionadas, o que tem ocasionado cerceamento do exercício da atividade
profissional dos advogados criminalistas do Estado do Amazonas.
 

Aduz que logo após a determinação do Governo do Estado do Amazonas
quanto as medidas de enfrentamento da emergência de Saúde, o Secretário de
Administração Penitenciária editou a Portaria Interna nº 20 de 13 de março de 2020
determinando a suspensão de visitas e parlatórios, tanto para familiares, quanto para
advogados, a qual foi renovada pelas Portarias Internas nº 29/2020 e 38/2020, até a data
de 30 de junho de 2020.
 

Esclarece que o Parlatório Presencial somente foi retomado, de forma
gradativa, a partir de 13 de julho de 2020, conforme Ofício enviado pela Secretaria à
Ordem dos Advogados do Brasil – seccional do Estado do Amazonas. Entretanto,
segundo o relado dos advogados criminalistas, o atendimento no parlatório não está
sendo condigno com as necessidades e as prerrogativas dos causídicos, apesar dos
esforços realizados pela OAB/AM em parceria com a SEAP, a fim de viabilizar a melhor
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forma para que os advogados possam realizar o atendimento e ter o contato com os seus
clientes.
 

Alega, ainda, outras irregularidades no agendamento de atendimento: i.
demora na confirmação do agendamento por parte da Ré; ii. Agendamento de
atendimento marcado para o mês subsequente ao pedido; iii. casos de agendamento
virtuais e/ou presenciais definidos para o meio e final do mês de setembro; iv. casos em
que os causídicos nem recebem o retorno do pedido de agendamento; v. remarcação
unilateral efetuada pela Ré, inclusive para datas posteriores às audiências dos réus
presos; vi. restrição de tempo de entrevista com o cliente, que passou a ser de apenas 20
(vinte) minutos etc.
 

Despacho inicial onde o Juízo reservou-se a apreciar a tutela de urgência
após a oitiva da ré, que deveria dar-se em 48h, sem prejuízo do prazo para apresentar
contestação (ID 297963356).
 

Conforme certidão contida no ID 302244882, decorreu o prazo de 48 para
que a Ré se manifestasse sobre o pedido de tutela de urgência.
 

DECIDO
 

Preceitua o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil (Lei nº
13.105/2015), que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
 

A probabilidade do direito encontra-se amplamente comprovada, vejamos.
 

Há inúmeras comunicações oficiais encaminhadas pela parte autora à Ré
com o objetivo de resolver a questão no âmbito administrativo, vide Ofício OAB/AM-
PRDPVA n. 09/2020 (ID 297578856), Ofício OAB/AM-PRDPVA n. 30/2020  (ID
297578860),  Ofício OAB/AM – GP n. 033/2020 (ID 297578862) etc.
 

A autora trouxe aos autos as Portarias Internas nº 29/2020 e 38/2020 e a
notícia (ID 297578868) que, numa análise de cognição sumária, comprova a lesão e a
ameaça das prerrogativas da advocacia. 
 

Instada a se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência a Ré quedou-se
inerte.
 

Pois bem. Em que pese o período peculiar causado pela pandemia COVID-19
exija a cautela necessária das autoridades, as mesmas não devem obstaculizar o
exercício da advocacia e o direito de defesa da população carcerária.
 

Ora, o comércio, escolas, lanchonetes, restaurantes etc., encontram-se em
plena retomada de suas atividades, não havendo qualquer motivo razoável para que o
acesso dos causídicos ao sistema penitenciário amazonense continue sendo dificultado
por um sistema informatizado, que, ao que tudo indica, não cumpriu com o seu propósito
com a devida eficácia.  
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Assim como as demais atividades estatais encontram-se adaptadas e com
restrições a possibilitar os seus retornos presenciais, não me parece plausível que o
direito de defesa do preso seja obstaculizado.
 

Ademais, embora as plausíveis relativizações de direitos nesse momento de
necessária prudência, não poderia Portaria exarada por Secretaria de Estado se sobrepor
à Lei Federal, e até mesmo a própria Constituição da República, que veda a
incomunicabilidade do preso inclusive na vigência de estado de defesa, conforme
preceitua o inciso IV do § 3º do art. 136 da CF.  
 

O perigo de dano resta comprovado, haja vista a lesão ao direito de defesa
da população carcerária, ante a obrigatoriedade de submissão a um sistema
informatizado que, conforme narrado na inicial, não é suficiente para atender à população
carcerária; e os atendimentos temporais restritos e com marcações em tempo alongado
de espera superam a razoabilidade e proporcionalidade.
 

Ainda que se entenda que as medidas adotadas pela SEAP tenha sido
efetivadas em face da pandemia do COVID-19, verifico que, em consulta ao site da SEAP
(http://www.seap.am.gov.br/seap-anuncia-novas-regras-para-visitas-em-presidios/) nesta
data, existe a informação de que foram autorizadas visitas aos detentos, com até 250
visitantes por unidade carcerária, sendo que os detentos poderão receber até 2 parentes
por dia de visita. Dessa forma, já tendo, inclusive, sido autorizada a visita de parentes,
não há plausibilidade jurídica no impedimento do acesso dos advogados, atendidas as
medidas necessárias para evitar a disseminação do COVID-19.
 

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que a
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS 
libere imediatamente o acesso dos advogados às penitenciárias sem a necessidade
de agendamento prévio e sem limitação de tempo (medidas que teriam sido
estabelecidas em face do COVID-19), facultando somente aos que assim desejarem, a
possibilidade de realização de parlatórios presenciais ou virtual previamente agendados,
mantendo-se as medidas necessárias de prevenção contra a pandemia de COVID-19.
 

Intimem-se a Ré para cumprimento da decisão com a urgência que o caso
requer, por Oficial de Justiça Plantonista.
 

Após o prazo de contestação, retornem os autos conclusos.
 

Manaus, data conforme assinatura digital.
 

Assinado eletronicamente pelo Juiz Federal abaixo identificado.
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