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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ VARA FEDERAL DA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE GOIÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE GOIÁS, serviço público 

com personalidade jurídica autônoma, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.656.759/0001-52, sediada 

na Rua 1.121, nº 200, Setor Marista, Goiânia/GO, através dos Procuradores de Prerrogativas 

regularmente constituídos (vide procuração anexa), vem à elevada presença de Vossa Excelência, 

com fulcro no artigo 1º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) c/c o art. 300 do 

Código de Processo Civil (CPC), propor  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO LIMINAR 

 

Em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa localizada à Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 3 - St. Central, Goiânia - GO, 74003-

010, com o objetivo de impor obrigação de não fazer, assim como para impugnar a Portaria nº 492 

de 2018 de autoria do DIRETOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO 

ESTADO DE GOIÁS, cujo endereço funcional é localizado na Gerência da Secretaria-Geral, Av. T-

7, nº 371, Setor Oeste, CEP nº 74.140-110, Goiânia (GO), 26º andar, Ed. Lourenço Office, pelos 

motivos de fato e de direito abaixo aduzidos. 
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I) DO ESCORÇO FÁTICO 

 

Excelência, o objetivo da presente ação civil pública é questionar as práticas 

administrativas adotadas pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), 

fundamentadas na Portaria nº 492 de 2018, que atentam contra os direitos e prerrogativas da 

categoria representada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás. 

 

De início, cumpre contextualizar que vigora, no âmbito do Estado de Goiás, a Portaria 

nº 269 de 2018 da DGAP que é responsável por disciplinar o regimento interno do Núcleo Especial 

de Custódia, estabelecimento que integra o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. 

Segundo o seu preâmbulo, “Os Núcleos Especiais de Custódia, são Unidades Prisionais de segurança 

máxima pertencentes a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária – DGAP e, destinadas à receber 

detentos provisórios e condenados, estrangeiros e nacionais, assim como aos incluídos no Regime 

Disciplinar Diferenciado (RDD), conforme disposto no artigo 52 e 60 da LEP (Lei de Execução Penal) 

determinado pela Autoridade Judiciária (juiz)”(sic). 

 

Já a portaria nº 492 de 2018 da DGAP estabeleceu o regramento do “Regulamento 

Disciplinar Penitenciário”, dispondo, entre outros aspectos, as classificações de comportamento 

dos presos condenados à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o preso provisório e 

a pessoa sob monitoração eletrônica em bom, regular e mau. Quanto à seleção dos indivíduos 

enquadrados ou submetidos à disciplina do mau comportamento, o artigo 32, inciso III, alínea 

“e” do Regulamento Disciplinar Penitenciário dispõe que serão todos aqueles transferidos para o 

Núcleo Especial de Custódia, estabelecendo uma presunção automática pela mera localização do 

custodiado dentro do sistema penitenciário.  

 

Pela relevância do dispositivo normativo, transcreve-se: 
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“Art. 32 – O comportamento do preso recolhido nas unidades prisionais sob 

responsabilidade da DGAP que se encontram em regime fechado, semiaberto e 

aberto, será classificado em: (...) 

III – MAU, é o comportamento do preso que apresenta condutas contrárias à 

disciplina, às regras, à Legislação e aos Regulamentos Internos. 

§1º Os apenados serão classificados no comportamento MAU, quando: 

a) Cometer 01 (uma) falta disciplinar grave; 

b) Cometer 02 (duas) faltas disciplinares de natureza média; 

c) Empreender fuga, reclassificando no momento da reinclusão; 

d) Incluso em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD; 

e) Transferidos para Presídios Estaduais, Núcleo Especial de Custódia ou 

Presídios Federais; a partir da data de sua transferência. 

 

Nessa perspectiva, o que atrai o interesse processual da OAB é o fato de que a “Sala de 

Estado Maior” – instalação destinada a dar cumprimento à prerrogativa legal descrita no art. 7º, 

inciso V da Lei nº 8.906/941, consistente no recolhimento cautelar do advogado em ambiente 

compatível com a dignidade da profissão – está estruturalmente localizada nas dependências do 

Núcleo Especial de Custódia, nos termos da Portaria nº 678/2016 – GAB/SEAP/SSP. Assim, a 

decorrência lógica dessa constatação é a seguinte: todos os advogados – sem distinção - que são 

recolhidos presos por força de decreto prisional processual estão automaticamente submetidos às 

mesmas regras aplicáveis aos presos de mau comportamento, sendo lhes suprimido uma gama 

de direitos e garantias dentro do sistema penitenciário. 

 

Prova maior disso é que o Vice-Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 

OAB Goiás, Dr. Kleyton Carneiro Caetano, encaminhou no dia 29.03.2019 três ofícios ao Diretor 

do Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, nos quais são 

requisitadas informações do interesse da instituição, como por exemplo: 1) se os advogados 

custodiados no Núcleo de Custódia se submetem ao mesmo regramento dos demais presos lá 

                                            
1 Art. 7º São direitos do advogado: (...) V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em 

sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em 

prisão domiciliar; (Vide ADIN 1.127-8) 
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alocados (ofício nº 17/2019 – CDP); 2) quantos e quem são os advogados lá reclusos (ofício nº 

18/2019 – CDP); e 3) se o Núcleo de Custódia é a unidade de segurança máxima do Complexo 

Prisional (ofício nº 19/2019 – CDP). 

 

Em resposta às solicitações encaminhadas pelo Vice-Presidente da CDP, o Diretor do 

Núcleo de Custódia afirmou, positivamente, que todos os presos do Núcleo Especial de Custódia 

são submetidos às normativas da Portaria nº 269/2018 – GAB/DGAP; que à época haviam três 

advogados reclusos na denominada “Sala de Estado Maior”; e que aquela unidade prisional é de 

fato de segurança máxima (vide Ofícios nº 004/2019 – NEC/SSPAP – DGAP; 005/2019 – 

NEC/SSPAP – DGAP e 006/2019 – NEC/SSPAP – DGAP). 

 

Se já não bastassem essas informações colhidas pela própria Comissão de Direitos e 

Prerrogativas, a 25ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Tutela Difusa da Segurança Pública 

encaminhou no dia 07.12.2018 um Ofício Recomendação nº 23/2018, no qual o membro do parquet  

atestou que o “Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, assim como as demais unidades prisionais, 

não dispõe dessas ‘Celas Especiais’ e os advogados são recolhidos em salas da enfermaria do Núcleo de 

Custódia, separados dos demais presos, PORÉM, com as mesmas limitações impostas à população 

carcerária daquele presídio, que cumprem pena em regime disciplinar característico de 

estabelecimentos de segurança máxima”. 

 

Ainda, afirmou o próprio Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás 

que o direito dos advogados foi transformado em verdadeira punição, isto devido as deficiências 

do Poder Público (vide Ofício nº 23/2018 em anexo). 

 

Contudo, mesmo persistindo o quadro de violação de direitos dos advogados, em 

08.05.2019 a mesma Promotoria de Justiça reiterou o ofício recomendação nº 23/2018, 

encaminhando ao Governador do Estado de Goiás um alerta de que o parquet vem identificando 
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resistência por parte da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária em atender às 

recomendações do Ministério Público, e que a permanência da situação aviltante de direitos dos 

advogados poderá ensejar no ajuizamento de ação civil pública por improbidade administrativa 

(vide ofício nº 10/2019). 

 

Assim, além da evidente ilegalidade estabelecida pela portaria nº 492 de 2018 da DGAP, 

a submissão do advogado às regras aplicáveis aos presos de “mau comportamento” acaba por 

desnaturar a prerrogativa encartada no art. 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94, na medida em que 

transforma a “Sala de Estado Maior” em instalação semelhante à cela comum destinada à custódia 

dos reeducandos de alta periculosidade, contrariando a diferenciação estabelecida pelo Supremo 

Tribunal Federal nos autos da Rcl. nº 4.535/DF de relatoria do eminente Min. Sepúlveda Pertence. 

 

Nessa ordem de ideias, alternativa não restou a parte autora, senão propor a presente 

ação de tutela coletiva, com o fim de garantir aos advogados recolhidos cautelarmente no Núcleo 

Especial de Custódia as prerrogativas inerentes ao exercício da profissão, afastando-se os efeitos 

da portaria nº 492/18 da DGAP à categoria representada. 

 

É o que se passa a articuladamente a demonstrar. 

 

II) DO PREÂMBULO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

II.1) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

De saída, destaca-se que o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a 

presente ação civil pública é a própria Justiça Federal. 

 

Como é cediço, o artigo 109, inciso I da Constituição Federal de 1988 prevê a 

competência do presente foro para processar e julgar as causas em que figurem como interessada, 
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ou parte, a União, suas autarquias e empresas públicas. Trata-se de critério de definição de 

competência em razão da pessoa, pois leva-se em conta as peculiaridades do sujeito processual 

envolvido na definição da jurisdição. Nesse sentido, assim dispõe o artigo 109 da Carta Magna: 

 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 

acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

 

In casu, a parte autora atraiu a competência para processar e julgar a causa para a 

Justiça Federal, em razão da qualidade de autarquia sui generis que ostenta enquanto serviço 

público essencial e entidade de classe. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim já se pronunciaram: 

 

COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. 

Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a 

teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar 

ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, quer seccional. (RE 595332, Relator(a):  Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-

2017) 

 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MAJORAÇÃO DE 

TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA PROPOSTA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - 

SECCIONAL DE SANTA CATARINA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

1. As ações propostas pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, autarquia de 

natureza de serviço público federal, devem ser dirimidas no âmbito da Justiça 

Federal. 2. Ostentando a OAB - Seccional de Santa Catarina a qualidade de litigar na 

Justiça Federal, cabe a esse juízo a prerrogativa de reconhecer, ou não, a 

legitimidade de a autarquia federal integrar a lide. 3. Conflito de competência 

conhecido para declarar competente o Juízo federal da Seção Judiciária do Estado 

de Santa Catarina. (CC 45.410/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

28/09/2005, DJ 12/12/2005, p. 251) 
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Além disso, cabe destacar a competência territorial (ratione loci) para definição do foro 

competente para processar e julgar a ação civil pública é, precisamente, a Seção Judiciária da 

capital goiana, dado o caráter regional dos danos provocados pelo ato normativo de titularidade 

do Diretor-Geral de Administração Penitenciária. Com efeito, o artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 

7.347/85 prevê a competência territorial para processar e julgar a ação civil pública: 

 

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o 

dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. 

Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

Em complemento, dispõe o art. 93, inciso II do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a 

justiça local: I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de 

âmbito local; II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os 

danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de 

Processo Civil aos casos de competência concorrente. 

 

Portanto, o foro indicado para processar e julgar a presente ação é a Justiça Federal – 

Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos moldes do que determinam o artigo 109, inciso I da 

Constituição Federal, o artigo 2º, parágrafo único da Lei nº 7.437/85 e o art. 93, inciso II do Código 

de Defesa do Consumidor. 

 

II.2) DO CABIMENTO 

 

A ação civil pública é prevista na Lei nº 7.437/85 como um legítimo instrumento de 

tutela coletiva, cujo cabimento é visualizado quando presente o dano que lesa direitos ou 

interesses difusos e coletivos. Nesses termos, dispõe o artigo 1º, inciso IV da mencionada lei: 
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Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 

de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela 

Lei nº 12.529, de 2011). (…) IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 

 

Em complemento, prevê o artigo 3º que a ação civil pública pode veicular pretensão 

inibitória ou cominatória: 

 

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 

 

Conforme o que será demonstrado mais adiante, o ato normativo de autoria do Diretor-

Geral de Administração Penitenciária ofende direito coletivo stricto senso da categoria 

representada pela parte autora, pois impõe a supressão da garantia constitucional ao devido 

processo legal em âmbito administrativo (art. 5º, inciso LIV da CF) com a classificação automática 

dos advogados segregados cautelarmente no regime de mau comportamento, além de desnaturar 

a instalação assegurada no art. 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB). 

Neste compasso, o cabimento da ação coletiva é evidente, uma vez que o que se objetiva é garantir 

e salvaguardar os direitos e prerrogativas dos advogados – coletividade determinada de 

indivíduos – que são afetados rotineiramente pelo ato administrativo alvejado. 

 

Oportunamente, o artigo 81, parágrafo único, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor assim define o interesse coletivo stricto senso: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: II - interesses ou direitos coletivos, 

assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre 

si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 
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Para arrematar essa linha argumentativa, destaca-se que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é cabível a ação civil pública quando a pretensão 

veiculada é a anulação de atos administrativos por força do princípio do diálogo das fontes em 

sede de tutela coletiva. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. (...) 9. A doutrina do tema referenda o entendimento de que "A 

ação civil pública é o instrumento processual adequado conferido ao Ministério 

Público para o exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, 

exigindo tanto a reparação do dano causado ao patrimônio por ato de 

improbidade quanto à aplicação das sanções do art. 37, § 4º, da Constituição 

Federal, previstas ao agente público, em decorrência de sua conduta irregular. (...) 

Torna-se, pois, indiscutível a adequação dos pedidos de aplicação das sanções 

previstas para ato de improbidade à ação civil pública, que se constitui nada mais 

do que uma mera denominação de ações coletivas, às quais por igual tendem à 

defesa de interesses meta-individuais. Assim, não se pode negar que a Ação Civil 

Pública se trata da via processual adequada para a proteção do patrimônio público, 

dos princípios constitucionais da administração pública e para a repressão de atos 

de improbidade administrativa, ou simplesmente atos lesivos, ilegais ou imorais, 

conforme expressa previsão do art. 12 da Lei 8.429/92 (de acordo com o art. 37, § 4º, 

da Constituição Federal e art. 3º da Lei n.º 7.347/85)" (Alexandre de Moraes in 

"Direito Constitucional", 9ª ed. , p. 333-334) 10. Recurso especial desprovido. (REsp 

510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, 

DJ 29/03/2004, p. 173) 

 

Na esteira desse raciocínio, vislumbra-se que a propositura da ação civil pública é a via 

mais adequada para remediar as ilegalidades praticadas pelo Diretor-Geral de Administração 

Penitenciária, conforme o que preveem os artigos 1º, inciso IV da Lei nº 7.437/85 e 81, parágrafo 

único, inciso II do CDC. 

 

II.3) DA LEGITIMIDADE 

 

Demonstrada a competência territorial da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado 

de Goiás e o cabimento da ação civil pública para alcançar o direito pleiteado nestes autos, resta 
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esclarecer a legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás para propor a 

presente ação de tutela coletiva. 

 

Em se tratando de pretensão coletiva a ser alcançada por meio da ação civil pública, é 

cediço que a Lei nº 7.437/85 enumerou um rol taxativo de legitimação autônoma, disjuntiva e 

concorrente. O artigo 5º da mencionada lei assim dispõe: 

 

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação 

dada pela Lei nº 11.448, de 2007) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (...) IV - a 

autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído 

pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 

Paralela a legitimidade prevista na Lei de Ação Civil Pública, a Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia) conferiu à OAB ampla legitimidade para agir 

judicialmente e extrajudicialmente com a finalidade de defender não só os seus interesses 

institucionais – como os direitos e prerrogativas da advocacia –, mas também a Constituição 

Federal e o Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, os artigos 44 e 49 do mencionado 

Estatuto assim preveem: 

 

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; II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a 

disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. 

 

Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm legitimidade 

para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as 

disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no 

caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, 

nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os 

inscritos na OAB.  
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Além disso, o Estatuto, ao dar cumprimento à missão institucional da OAB de defender 

o Estado Democrático de Direito, atribuiu legitimidade ativa expressa para que o Conselho 

Federal possa ajuizar a ação civil pública em defesa dos interesses ou direitos transindividuais. 

Nesse sentido, assim prevê o seu artigo 54, incisos II, III e XIV: 

 

Art. 54. Compete ao Conselho Federal: (…) II - representar, em juízo ou fora dele, 

os interesses coletivos ou individuais dos advogados; III - velar pela dignidade, 

independência, prerrogativas e valorização da advocacia; (…) XIV - ajuizar ação 

direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil 

pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja 

legitimação lhe seja outorgada por lei; 

 

Diante do plexo normativo acima exposto, vislumbra-se do cotejo dessas normas que a 

ação civil pública pode ser proposta pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, uma vez 

que está dentro das suas funções institucionais a defesa Estado Democrático de Direito, 

principalmente, os interesses e direitos de índole transindividual de titularidade da categoria da 

advocacia.  

 

Além do mais, é possível fazer a subsunção da legitimidade da OAB a hipótese prevista 

no artigo 5º, inciso IV da Lei nº 7.347/85, uma vez que a entidade autora ostenta a natureza jurídica 

de autarquia sui generis, qualificada como serviço público especial, tal como decidiu o Supremo 

Tribunal Federal na ocasião da ADI 3.026/DF. 

 

Por fim, cabe destacar que a OAB não está limitada a defesa dos interesses e direitos da 

advocacia. Conforme o que se extrai do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

a Ordem dos Advogados do Brasil ostenta papel de suma relevância na defesa do Estado 

Democrático de Direito o que lhe permite o manejo das ações de tutela coletiva para salvaguardar 
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todo e qualquer direito de natureza supraindividual. Oportunamente, colaciona-se os seguintes 

precedentes: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA OAB PARA A 

PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS CONSUMIDORES 

A TÍTULO COLETIVO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Conforme decidido em sede de 

repercussão geral pelo STF, "ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, 

cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da 

República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional" (RE 595332, 

Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 31/8/2016, Dje 23/6/2017) 4. A 

Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelo Conselho Federal, seja pelos conselhos 

seccionais, possui legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública para a defesa 

dos consumidores a título coletivo. 5. Em razão de sua finalidade constitucional 

específica, da relevância dos bens jurídicos tutelados e do manifesto viés protetivo 

de interesse social, a legitimidade ativa da OAB não está sujeita à exigência da 

pertinência temática no tocante à jurisdição coletiva, devendo lhe ser reconhecida 

aptidão genérica para atuar em prol desses interesses supraindividuais. 6. No 

entanto, "os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil podem ajuizar 

as ações previstas - inclusive as ações civis públicas - no art. 54, XIV, em relação aos 

temas que afetem a sua esfera local, restringidos territorialmente pelo art. 45, § 2º, 

da Lei n.8.906/84" (REsp 1351760/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 9/12/2013). 7. No presente caso, como o recurso 

de apelação da OAB não foi conhecido, os autos devem retornar ao Tribunal de 

origem para a reapreciação da causa, dando-se por superada a tese da ilegitimidade 

do autor. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1423825/CE, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

18/12/2017) 

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ORDEM 

DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CONSELHO SECCIONAL. PROTEÇÃO DO 

PATRIMÔNIO URBANÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO. LIMITAÇÃO POR 

PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCABÍVEL. LEITURA SISTEMÁTICA DO ART. 54, 

XIV, COM O ART. 44, I, DA LEI 8.906/94. DEFESA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

DO ESTADO DE DIREITO E DA JUSTIÇA SOCIAL. (...) 3. A legitimidade ativa - 

fixada no art. 54, XIV, da Lei n. 8.906/94 - para propositura de ações civis públicas 

por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelo Conselho Federal, seja pelos 

conselhos seccionais, deve ser lida de forma abrangente, em razão das finalidades 

outorgadas pelo legislador à entidade - que possui caráter peculiar no mundo 

jurídico - por meio do art. 44, I, da mesma norma; não é possível limitar a atuação 

da OAB em razão de pertinência temática, uma vez que a ela corresponde a 
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defesa, inclusive judicial, da Constituição Federal, do Estado de Direito e da 

justiça social, o que, inexoravelmente, inclui todos os direitos coletivos e difusos. 

Recurso especial provido. (REsp 1351760/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013) 

 

Portanto, em vista do exposto, é possível concluir que a OAB/GO detém a legitimidade 

ativa para propor a presente ação civil pública nos moldes do artigo 5º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 

e art. 44 c/c o art. 49 da Lei nº 8.906/94. 

 

III) DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

III.1) DO CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO 

 

Em proêmio, a entidade autora esclarece que não desconhece o cabimento restrito do 

controle jurisdicional dos atos administrativos. Sabe-se que, a rigor, não cabe ao Poder Judiciário 

interferir no mérito dos atos praticados pela Administração Pública, por força do princípio pétreo 

da separação dos poderes (art. 2º da CF2), competindo aos juízes e aos Tribunais tão somente o 

exame da legalidade desses atos, assim como a fiscalização da conformação com a Constituição 

Federal de 1988. 

 

Pela relevância do tema, assim tem se posicionado a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal: 

 

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 

SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO. 

APURAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 

2º, 5º, II, 37, I E II, E 61, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. ILEGALIDADE 

APONTADA NA ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO EDITAL DO 

CERTAME. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS 

                                            
2 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. 

AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos 

termos já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não 

há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 

Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo 

Tribunal de origem a cláusulas editalícias, bem como o revolvimento do quadro 

fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, 

insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 

Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa 

jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da legalidade dos atos 

administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de 

Poderes. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não 

provido.(ARE 1138454 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 

julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 

PUBLIC 25-09-2019) 

 

Nessa perspectiva, destaca-se que a causa de pedir remota apresentada na exordial 

evidencia que a irresignação da entidade demandante paira sobre o elemento objeto do ato 

administrativo impugnado, mais especificamente o art. 32, inciso III, alínea “e” da portaria nº 

492/18 da DGAP, que passou a admitir a submissão do advogado preso cautelarmente, no 

Núcleo Especial de Custódia, às regras do regime de mau comportamento. Assim, fundada a 

pretensão em questionamento sobre requisito de validade do ato administrativo, que não admite 

convalidação, torna-se possível o cabimento do controle jurisdicional no caso vertente. 

 

Com efeito, cabe destacar que a hipótese dos autos se amolda à previsão descrita no art. 

2º, alínea “c”, parágrafo único, alínea “c” da Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular) que prevê a 

nulidade dos atos do Poder Público cujos objetos estão eivados de ilegalidade, o que sói ocorrer 

quando o resultado do ato importar em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. 

Pela clareza do verbete legal, transcreve-se: 

 

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: (...) c) ilegalidade do objeto;(...) Parágrafo único. Para 

a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas: (...) c) a 
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ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 

regulamento ou outro ato normativo; 

 

No que se refere a essa hipótese de nulidade, preleciona Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro (2014, p. 253) que é possível identificar o vício de validade a partir de uma interpretação 

extensiva do verbete acima transcrito, em especial nos casos em que o ato objeto de controle 

enuncia prática vedada por lei; diverso do previsto em lei; quando for impossível, porque os 

efeitos pretendidos são irrealizáveis; imoral ou incerto em relação aos destinatários. 

Oportunamente, colaciona-se trecho da doutrina: 

 

Segundo o artigo 2º, parágrafo único, c, da Lei nº 4.717/65, a ‘a ilegalidade do objeto 

ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro 

ato normativo’. 

No entanto, o conceito não abrange todas as hipóteses possíveis; o objeto deve ser 

lícito, possível (de fato e de direito), moral e determinado. Assim, haverá vício em 

relação ao objeto quando qualquer desses requisitos deixar de ser observado, o que 

ocorrerá quando for: 

1. proibido pela lei; por exemplo: um Município que desaproprie bem imóvel da 

União; 

2. diverso do previsto na lei para o caso sobre o qual incide; por exemplo: a 

autoridade aplica a pena de suspensão, quando cabível a de repreensão; 

3. impossível, porque os efeitos são irrealizáveis, de fato ou de direito; por exemplo: 

a nomeação para um cargo inexistente;  

4. imoral; por exemplo: parecer emitido sob encomenda, apesar de contrário ao 

entendimento de quem o profere; 

5. incerto em relação aos destinatários, às coisas, ao tempo, ao lugar, por exemplo: 

desapropriação de bem não definido com precisão. (DI PIETRO, Maria Sylvia 

Zanella. Direito Administrativo. 27ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 253-254). 

 

Baseando-se nessas ponderações, destaca-se que o vício do objeto flagrado na portaria 

nº 492/18 da DGAP repousa, inicialmente, na afronta aos princípios do devido processo legal (art. 

5º, inciso LIV da CF) e do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV da CF), assim como ao 

princípio da isonomia (art. 5º, caput da CF), na medida em que o seu art. 32, inciso III, alínea “e” 

admite a submissão automática do advogado encarcerado na categoria de “mau comportamento” 
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sem a observância de um rito específico, constituindo uma mera liberalidade da Administração 

Penitenciária.  

 

Além disso, a ilegalidade do ato também pode ser identificada a partir do contraponto 

da prática administrativa com a prerrogativa encartada no art. 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94, uma 

vez que a “Sala de Estado Maior” – instalação destinada à custódia dos advogados presos 

cautelarmente – está localizada no Núcleo Especial de Custódia, de modo que a previsão 

imprimida no art. 32, inciso III, alínea “e” da Portaria nº 492/18 da DGAP acaba por desnaturar a 

prerrogativa classista. 

 

Assim, fixada a premissa de que a intenção da demandante não é provocar o Poder 

Judiciário a substituir a vontade da Administração Pública, sequer pleitear o controle jurisdicional 

do mérito do ato administrativo, conclui-se que não há obstáculos capazes de impedir o 

processamento do feito. 

 

III.2 DA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Tal como já foi exposto, o primeiro ponto de irresignação da entidade autora consiste na 

acentuada inconstitucionalidade do art. 32, inciso III, alínea “e” da Portaria nº 492/18 da DGAP 

que passou a admitir, de modo automático, a inclusão a submissão do preso às regras do regime 

de mau comportamento. Pela pertinência do verbete em questão, transcreve-se: 

 

“Art. 32 – O comportamento do preso recolhido nas unidades prisionais sob 

responsabilidade da DGAP que se encontram em regime fechado, semiaberto e 

aberto, será classificado em: (...) 

III – MAU, é o comportamento do preso que apresenta condutas contrárias à 

disciplina, às regras, à Legislação e aos Regulamentos Internos. 

§1º Os apenados serão classificados no comportamento MAU, quando: 

a) Cometer 01 (uma) falta disciplinar grave; 

b) Cometer 02 (duas) faltas disciplinares de natureza média; 
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c) Empreender fuga, reclassificando no momento da reinclusão; 

d) Incluso em Regime Disciplinar Diferenciado – RDD; 

e) Transferidos para Presídios Estaduais, Núcleo Especial de Custódia ou 

Presídios Federais; a partir da data de sua transferência. 

 

Tal disposição, embora fundada na autonomia administrativa do Diretor-Geral de 

Administração Penitenciária, acaba por impingir à advocacia consequências administrativas e 

disciplinares no âmbito da execução penal sem a observância de um devido processo legal, pois 

parte-se do pressuposto de que a mera inclusão do custodiado nas dependências do Núcleo 

Especial de Custódia seria o suficiente para extrair a conclusão de que a pessoa presa detém o mau 

comportamento. 

 

Todavia, conforme o que já foi esclarecido em linhas volvidas, há uma consequência 

peculiar decorrente dessa presunção quando a questão colocada é encarada a partir das 

prerrogativas dos advogados. Isso porque, a atual “Sala de Estado Maior” edificada no âmbito do 

Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, está situada no âmbito da unidade prisional do 

Núcleo Especial de Custódia e, assim sendo, todos os advogados que tiverem decretados contra si 

a prisão provisória estarão automaticamente submetidos às regras aplicáveis aos presos de “mau 

comportamento”, não recebendo o mesmo tratamento destinado, por exemplo, aos segregados na 

Casa de Prisão Provisória que ingressam na Administração Penitenciária com “comportamento 

regular” (vide art. 32, inciso II da Portaria nº 492/18 – DGAP3) 

 

A exemplo dos direitos que são mitigados em decorrência dessa classificação 

discriminatória de comportamento, está a impossibilidade do advogado ser beneficiado com as 

recompensas do art. 17, §1º da portaria nº 492/18 –DGAP4 (vide art. 56 da Lei nº 7.210/845) que 

                                            
3 Art. 32, inciso II – REGULAR, é o comportamento que o preso ingressa nas Unidades Prisionais Regionais, exceto 

em caso de fuga quando será classificado no MAU comportamento. 
4 Art. 17 – São recompensas: I – O elogio; e II – A concessão de regalias. §1º Constituem regalias, concedidas ao preso 

que apresente bom comportamento carcerário, desde que permitidos nos Regimentos das Unidades Prisionais 

(Regimento Núcleo Especial Portaria nº 269/2018, Regimento Presídios Estaduais Portaria nº 272/2018, Presídios 
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somente permite a concessão das regalias de “a) recebimento de bens de consumo, na quantidade, 

qualidade e embalagens permitidas; b) visita íntima; c) participação em atividades coletivas; e d) utilização 

de aparelhos: um rádio, uma televisão, um ventilador de propriedade do preso, na própria cela” aos presos 

que ostentem o bom comportamento carcerário. Além disso, há também a imposição de maiores 

obstáculos à progressão ao “bom comportamento”, uma vez que o art. 33, §1º da Portaria nº 492/18 

– DGAP6 veda reclassificação progressiva em forma de salto. 

 

Nessa perspectiva, o vício do objeto do ato administrativo é perceptível quando se 

vislumbra que a advocacia acaba por sofrer, em última análise, tratamento discriminatório quando 

comparado o seu tratamento na “Sala de Estado Maior” com o dos demais presos provisórios 

custodiados na Casa de Prisão Provisória. Isso porque, a possibilidade de concessão de 

recompensas e progressão/regressão de comportamento previstas para essas comunidades 

carcerárias deveria ser a mesma – e só não é por força da localização geográfica da “Sala de 

Estado Maior” –, o que evidencia um flagrante desrespeito ao princípio constitucional da 

isonomia (art. 5º, caput da CF7). 

 

Sob outro enfoque, o vício de objeto do ato administrativo também consiste na ofensa 

aos princípios do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF) e do contraditório e ampla 

defesa (art. 5º, inciso LV da CF), na medida em que essa classificação prejudicial de 

                                                                                                                                                             
Estaduais Regionais nº 273/2018) conforme a Unidade em que o preso estiver recolhido: a) recebimento de bens de 

consumo, na quantidade, qualidade e embalagens permitidas; b) visita íntima; c) participação em atividades 

coletivas; e d) utilização de aparelhos: um rádio, uma televisão, um ventilador de propriedade do preso, na própria 

cela. 
5 Art. 56. São recompensas: I - o elogio; II - a concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os 

regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. 
6 Art. 33, §1º da Portaria nº 492/18 – DGAP: O preso em regime fechado ou em regime semiaberto têm, no âmbito 

administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção 

imposta: (...) §1º - É vedada a reclassificação progressiva em forma de salto, devendo-se observar a seguinte ordem: 

mau, regular e bom. 
7 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: 
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comportamento acarreta a restrição de direitos do preso, fato que somente poderia ser admitido 

mediante o processo administrativo específico, na forma do que prevê o art. 59 da Lei nº 7.210/848. 

Ademais, a observância dessas garantias constitucionais é salutar para garantir a higidez do 

Estado Democrático de Direito, uma vez que só pelo devido processo legal, com possibilidade de 

contraditório e ampla defesa, é que o custodiado poderá se defender da ira sancionatória do Poder 

Público. 

 

Trilhando essa mesma linha de raciocínio, assim tem se posicionado a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:  

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 

CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO 

ART. 59 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para o reconhecimento da prática de falta 

disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de 

procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, 

assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou 

defensor público nomeado. 2. Compreende esta Corte Superior que a audiência de 

justificação não é suficiente para resguardar a correta apuração da falta disciplinar, 

sendo o processo administrativo disciplinar mais amplo e o meio legal para 

efetivamente garantir o devido processo legal. Precedente. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no HC 335.658/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016) 

 

Do mesmo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de 

que o princípio do devido processo legal é de observância obrigatória quando se está em jogo a 

restrição de direitos, ainda que no âmbito estritamente administrativo sancionatório. 

Oportunamente, confira-se: 

                                            
8 Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme 

regulamento, assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada. 
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Limitação de direitos e necessária observância, para efeito de sua imposição, da 

garantia constitucional do devido processo legal. A imposição estatal de restrições 

de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito 

estritamente administrativo (como sucede com a inclusão de supostos devedores em 

cadastros públicos de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente, 

o efetivo respeito, pelo poder público, da garantia indisponível do due process of 

law, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das 

pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, 

em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade 

de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes. [AC 1.033 AgR-QO, rel. min. 

Celso de Mello, j. 25-5-2006, P, DJ de 16-6-2006.] 

 

Quanto ao princípio do contraditório e da ampla defesa, diferente não é a posição da 

Suprema Corte: 

 

Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito 

administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender 

previamente. A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo. 

Nemo inauditus damnari debet. O direito constitucional à ampla (e prévia) defesa, sob 

o domínio da Constituição de 1988 (art. 5º, LV), tem como precípuo destinatário o 

acusado, qualquer acusado, ainda que em sede meramente administrativa. O STF, 

ao proclamar a imprescindibilidade da observância desse postulado, essencial e 

inerente ao due process of law, tem advertido que o exercício do direito de defesa 

há de ser assegurado, previamente, em todos aqueles procedimentos – 

notadamente os de caráter administrativo-disciplinar – em que seja possível a 

imposição de medida de índole punitiva. Mesmo a imposição de sanções 

disciplinares pelo denominado critério da verdade sabida, ainda que concernentes a 

ilícitos funcionais desvestidos de maior gravidade, não dispensa a prévia audiência 

do servidor público interessado, sob pena de vulneração da cláusula constitucional 

garantidora do direito de defesa. A ordem normativa consubstanciada na 

Constituição brasileira é hostil a punições administrativas, imponíveis em caráter 

sumário ou não, que não tenham sido precedidas da possibilidade de o servidor 

público exercer, em plenitude, o direito de defesa. A exigência de observância do 

devido processo legal destina-se a garantir a pessoa contra a ação arbitrária do 

Estado, colocando-a sob a imediata proteção da Constituição e das leis da 

República. (...). Revela-se incompatível com o sistema de garantias processuais 

instituído pela Constituição da República (CF, art. 5º, LV) o diploma normativo que, 

mediante inversão da fórmula ritual e com apoio no critério da verdade sabida, 

culmina por autorizar, fora do contexto das medidas meramente cautelares, a 

própria punição antecipada do servidor público, ainda que a este venha a ser 
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assegurado, em momento ulterior, o exercício do direito de defesa. [ADI 2.120, rel. 

min. Celso de Mello, j. 16-10-2008, P, DJE de 30-10-2014.] 

 

Portanto, atentando-se à via estreita do controle de legalidade do ato administrativo, 

pugna a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás pela declaração de ilegalidade do ato 

administrativo questionado, mediante controle difuso de constitucionalidade, uma vez que a 

Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás exorbitou no seu poder 

normativo e impingiu sobre a advocacia mitigações de direitos com severos vícios de 

inconstitucionalidade. 

 

III.3 DA PRERROGATIVA DA SALA DE ESTADO MAIOR 

 

Excelência, além da evidente inconstitucionalidade presente no ato administrativo 

questionado, cabe destacar que a prática em análise de classificar automaticamente o advogado 

como preso de “mau comportamento”, ou submetê-lo a esse regramento quando decretada a sua 

segregação cautelar, desnatura a prerrogativa descrita no art. 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94. 

 

Como é cediço, o art. 7º, inciso V da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) 

dispõe expressamente que é prerrogativa dos advogados não serem recolhidos presos antes de 

sentença transitada em julgado, senão em Sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão 

domiciliar. O dispositivo legal em comento assim dispõe, in verbis: 

 

Art. 7º São direitos do advogado: (...) V - não ser recolhido preso, antes de sentença 

transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e 

comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão 

domiciliar;        (Vide ADIN 1.127-8) 
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O fundamento maior do verbete legal acima transcrito é garantir aos inscritos na 

Ordem dos Advogados do Brasil a incolumidade física, especialmente porque a Constituição 

Federal de 1988 indicou a advocacia como função essencial à justiça, na forma do seu art. 1339.  

 

Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 91089, 

reconheceu que “A prerrogativa de prisão em Sala de Estado Maior tem o escopo de mais 

garantidamente preservar a incolumidade física daqueles que, diuturnamente, se expõe à ira e a retaliações 

de pessoas eventualmente contrariadas com um labor advocatício em defesa de contrapartes processuais e da 

própria Ordem Jurídica. A advocacia exibe uma dimensão corporativista, é certo, mas sem prejuízo do seu 

compromisso institucional, que já é um compromisso com os valores que permeiam todo o 

Ordenamento Jurídico brasileiro”(Min. CARLOS BRITTO, HC 91089, 1ª Turma, publ. DJe 

185/10/2007). 

 

Assim, considerada a essência da atividade da advocacia e a proteção conferida pela 

Constituição Federal aos seus profissionais, nada mais coerente do que garantir aos advogados o 

direito de serem recolhidos em instalações diferenciadas, mormente quando ainda se está no curso 

do processo penal. 

 

Com efeito, a fim de identificar e delimitar o conceito de Sala de Estado Maior, a 

Suprema Corte já sedimentou a premissa de que essa instalação não pode guardar qualquer 

semelhança com a cela comum, onde cumprem pena os presos já condenados por sentença penal 

condenatória transitada em julgado. Assim, o referido compartimento deve oferecer ao advogado 

instalações e comodidades condignas, com condições adequadas de higiene e segurança, 

compatíveis com a estatura constitucional da profissão. Seguindo essas premissas, assim se 

pronunciou o Min. Sepúlveda Pertence nos autos da reclamação constitucional nº 4.535/DF: 

                                            
9 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. 
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“1. Por Estado Maior se entende o grupo de oficiais que assessoram o 

Comandante de uma organização militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo 

de Bombeiros e Polícia Militar); assim sendo, “sala de Estado Maior” é o 

compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, 

possa por eles ser utilizada para exercer suas funções. 2. A distinção que se deve 

fazer é que, enquanto uma “cela” tem como finalidade típica o aprisionamento de 

alguém – e, por isso, de regra contém grades -, uma “sala” apenas ocasionalmente é 

destinada para esse fim. 3. De outro lado, deve o local oferecer “instalações e 

comodidades condignas”, ou seja, condições adequadas de higiene e segurança” 

(STF, Rcl. 4535, Pleno, publ. DJ 15/06/2007). 

 

Baseando-se nessas ponderações, é possível inferir que a prática adotada na portaria nº 

492/18 da DGAP acentua a desnaturação da “Sala de Estado Maior” instalada no Núcleo Especial 

de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Isso porque, a submissão irrestrita 

dos advogados, presos cautelarmente no regime de “mau comportamento”, coloca a categoria em 

situação ainda mais degradante do que aquela dispensada aos demais custodiados que não estão 

presos na mesma Unidade Prisional, contrariando o espírito da prerrogativa em questão.  

 

Com efeito, o rigor do regime de comportamento imposto pelo ato normativo contraria 

a tese fixada na Rcl nº 4.535/DF, uma vez que a instalação em referência deve exibir uma 

comodidade condigna, de modo a dispensar à classe profissional um tratamento a altura da 

magnitude constitucional da profissão, o que certamente não se coaduna com as consequências e 

gravames impostos pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. 

 

Calha mencionar, inclusive, que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já vem 

reconhecendo a incoerência da instalação da “Sala de Estado Maior” no Núcleo Especial de 

Custódia por diversos motivos, dentre eles, a submissão dos profissionais da advocacia ao mesmo 

regimento administrativo (portaria nº 492/18 da DGAP) aplicável aos condenados perigosos e 

RDD. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente oriundo da 2ª Câmara Criminal do TJGO: 

 

Num. 175917925 - Pág. 23Assinado eletronicamente por: AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - 14/02/2020 11:36:37
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021411363740400000172722456
Número do documento: 20021411363740400000172722456



 

 

 

 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás 

“Casa do Advogado Jorge Jungmann” 
 

Rua 1.121, nº 200, Setor Marista - Goiânia/GO - CEP: 74.175-120 - Caixa Postal 15 
Fone: (62) 3238-2000 - Fax: (62) 3238-2053 - www.oabgo.org.br - E-mail: prerrogativas@oabgo.org.br 

_____________________________________________________________________________________ 

Página 24 de 28 
 

Homicídio qualificado. Prisão preventiva autônoma. Advogado. Habeas corpus 

sustentando nulidade, por ausência de realização de audiência de custódia; 

ausência de sala de Estado-Maior; idoso, com saúde debilitada, por motivo de 

doença grave; cerceamento de defesa (indeferimento de diligências) e inadequação 

das instalações carcerárias. 1 - O Núcleo Especial de Custódia do Complexo 

Prisional de Aparecida de Goiânia, destinado aos condenados perigosos e RDD, 

não atende os requisitos legais de cela especial previstos no Estatuto dos 

Advogados (art. 7º, V, da Lei 8.906/94). 2 - Prejudicadas as demais teses. 3 - Habeas 

corpus conhecido em parte e deferido para substituir a prisão preventiva por 

prisão domiciliar. (TJGO, HABEAS-CORPUS 78429-28.2018.8.09.0000, Rel. DES. 

EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 

02/08/2018, DJe 2570 de 20/08/2018) 

 

Diante de todo o exposto, é flagrante a ilegalidade suportada pela coletividade 

representada nesta ação civil pública, pois o estabelecimento prisional de Aparecida de Goiânia 

tem impedido o cumprimento a contento da prerrogativa profissional dos advogados goianos de 

serem detidos em “Sala de Estado Maior” com tratamento condigno e compatível com a 

dignidade da profissão, contrariando a jurisprudência da Suprema Corte. 

 

 

IV) DA LIMINAR 

 

Da redação do artigo 12 da Lei nº 7.347/85, em conjunto com o art. 300 do Código de 

Processo Civil, depreende-se que o julgador poderá conceder o mandado liminar em ação civil 

pública por meio da ponderação dos requisitos próprios das tutelas provisórias de urgência, quais 

sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.  

 

Assim, no caso em apreço é fácil verificar, ainda que em uma análise perfunctória e 

superficial, que ambos os requisitos foram preenchidos para a concessão da medida antecipatória, 

senão vejamos. 
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O primeiro requisito autorizador para a concessão da tutela antecipada, a probabilidade 

do direito, evidencia-se diante da manifesta ilegalidade do ato combatido, já que a portaria nº 

492/18 da DGAP transgrediu os direitos e garantias individuais assegurados ao advogado preso 

cautelarmente, além de desconfigurar o sentido da prerrogativa prevista no art. 7º, inciso V da Lei 

nº 8.906/94. 

 

Conforme o que já foi amplamente demonstrado, o ato vergastado impõe à categoria 

um tratamento diferenciado, colocando os causídicos presos provisoriamente como detentores de 

“mau comportamento”, de forma automática, em similaridade com outros presos que cometeram 

infrações disciplinares graves e condenados pela prática de crimes de elevada periculosidade. 

 

Tal orientação administrativa, apesar de decorrer do poder normativo do Diretor-Geral 

de Administração Penitenciária, fere as garantias constitucionais ao devido processo legal e ao 

contraditório, uma vez que estabelece a restrição de direitos sem que o custodiado possa 

questionar ou se insurgir contra o poder disciplinar do aparato estatal. Além disso, fere a isonomia 

constitucional, pois coloca os advogados presos em condições de encarceramento ainda mais 

severas do que aquelas impostas à comunidade carcerária presente na Casa de Prisão Provisória. 

 

Se já não bastasse a frontal violação aos ditames constitucionais, ainda importa 

argumentar que a orientação administrativa veiculada na portaria nº 492/18 da DGAP 

expressamente colide com a definição de “Sala de Estado Maior” fixada nos autos da Rcl. nº 

4.535/DF, pela qual a Suprema Corte definiu a instalação como sendo um ambiente apto a oferecer 

aos advogados um tratamento condigno e compatível com a dignidade da advocacia. Por certo, a 

limitação de direitos, somada a classificação como “mau comportamento”, não se harmonizam 

com os predicados fixados pelo STF, o que realça a ilegalidade do objeto do ato administrativo. 
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No tocante ao segundo e último requisito, o perigo de dano irreparável, também se 

configurou nesta ação civil pública. 

 

Ora Excelência, a suspensão dos efeitos do ato impugnado é medida que se impõe, pois 

o Estado de Goiás não pode sujeitar a categoria representada às arbitrariedades administrativas da 

Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, mormente quando implica em limitação de 

direitos assegurados pela Constituição Republicana. Enquanto perdurar esse quadro, todo um 

interesse coletivo stricto senso permanecerá prejudicado e à mercê de práticas arbitrárias 

protagonizadas por autoridades do Poder Público. 

 

Diante de todo o exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/GO) pugna pela 

concessão da medida liminar, ante a presença dos requisitos autorizadores fumus boni iuris e do 

periculum in mora, a fim de suspender a eficácia do art. 32, inciso III, alínea “e” da Portaria nº 

492/18 da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária e a sua aplicação em desfavor da 

advocacia, assim como determinar ao Estado de Goiás a imediata abstenção de classificar ou 

submeter os advogados segregados cautelarmente às regras aplicáveis aos presos de mau 

comportamento, e de lhes impor às consequências oriundas dessa classificação, lhes garantindo 

o mesmo tratamento dispensado aos presos abrigados na Casa de Prisão Provisória do Complexo 

Prisional de Aparecida de Goiânia. 

 

V) DOS PEDIDOS 

 

Face ao exposto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/GO) requer: 

 

1.: Concessão da medida liminar in limine litis, diante da presença dos requisitos 

autorizadores contidos no art. 300 do CPC c/c o 12 da Lei nº 7.437/85, quais sejam, fumus boni iuris 

e periculum in mora, para suspender a eficácia e aplicação do art. 32, inciso III, alínea “e” da 
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Portaria nº 492/18 da DGAP à advocacia, com o fim de determinar – em caráter preventivo e 

repressivo - ao Estado de Goiás a imediata abstenção de classificar ou submeter 

automaticamente os advogados segregados cautelarmente, no Núcleo Especial de Custódia, às 

regras aplicáveis aos presos de mau comportamento e de lhes impor às consequências oriundas 

dessa classificação, lhes garantindo o mesmo tratamento dispensado aos presos abrigados na 

Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia; 

 

1.1.: Em sequência, caso a parte ré não cumpra com a determinação emanada por V. 

Exa, que seja cominada multa diária ao Estado de Goiás, nos moldes do que preconiza o art. 11 da 

Lei nº 7.437/85; 

 

2.: Procedência da ação civil pública, confirmando os efeitos da medida liminar; 

 

3.: Citação do Estado de Goiás para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de 

revelia; 

 

4.: Intimação do Ministério Público Federal para intervir no feito, nos moldes do artigo 

5º, §1º da Lei nº 7.437/85. 

 

5.: Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

especialmente por meio de provas documentais, notadamente as seguintes: a) ofícios nº 17/2019, 

18/2019 e 19/2019 todos expedidos pela Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Goiás; b) 

ofícios nº 004/2019 – NEC/SSPAP – DGAP; 005/2019 – NEC/SSPAP – DGAP e 006/2019 – 

NEC/SSPAP – DGAP, respondendo os ofícios da CDP e expedidos pelo Diretor do Núcleo 

Especial de Custódia; c) Ofício nº 34/2017 – SUSEPE SEAP e Portaria nº 678/2018 – GAB/SEAP/SSP 

que formalizam a instituição da “Sala de Estado Maior” no Núcleo Especial de Custódia; d) ofícios 

nº 23/2018 e 10/2019 encaminhados pelo Ministério Público do Estado de Goiás; e) Portaria nº 
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492/18 que estabelece as regras do Regime Disciplinar Diferenciado; f) decisão da Diretoria do 

Conselho Seccional da OAB Goiás aprovando a propositura da presente ação civil pública.  

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

 

Nestes termos,  

Pede e espera deferimento. 

 

Goiânia, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

Lúcio Flávio Siqueira de Paiva 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Goiás 

OAB/GO nº 20.517 

 

 

             Márcia Fabiana Lemes Póvoa                                                        José Carlos Ribeiro Issy 

Procuradora Estadual de Prerrogativas da OAB/GO                           Procurador-Geral da OAB/GO 

                 OAB/GO nº 35.424                                                                              OAB/GO nº 18.799 

 

 

Augusto de Paiva Siqueira 

Procurador de Prerrogativas 

OAB/GO nº 51.990 
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