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 Ofício n° 45/2020 

Salvador, 06 de abril de 2020. 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Juiz da Comarca 

 

 

Senhor Juiz, 

 

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Estado da Bahia – ADPEB/Sindicato, 

através de seu representante legal, em conformidade com suas atribuições legais, ante os recentes 

acontecimentos em todo o mundo relacionados com a pandemia do CONVID-19, popularmente 

conhecido como “coronavirus” vem expor e solicitar o que se segue: 

A Constituição da República Federativa do Brasil é absolutamente clara ao erigir a 

dignidade da pessoa humana como pilar central, e razão de ser, do estado democrático de direito. 

Essa é a bitola maior que impulsiona e deve moldar todos os atos da administração pública. 

Não foi por outro motivo que a ADPEB ingressou há mais de uma década com processo 

judicial perante o Tribunal de Justiça da Bahia, tombado sob o número 0062430-

63.2006.8.05.0001, já transitado em julgado (doc.anexo), reconhecendo a ilegalidade da 

manutenção de pessoas custodiadas em unidades policiais da Polícia Civil, assim como a falta de 

atribuição do delegado de polícia para tal desiderato. 

Os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça, através do acordão em anexo, 

são mais que suficientes para demonstrar a ilegalidade explícita do Estado da Bahia em manter 

pessoas presas em unidades da Polícia Civil. 

Não obstante, a LEP-Lei de Execuções Penais, descreve em vários artigos os direitos 

dos presos, notadamente, e no caso concreto da pandemia, alimentação adequada, vestuário, 

instalações higiênicas, atendimento médico, farmacêutico e odontológico.  De lege lata, não 

existe a possibilidade de um órgão que tem como expertise a investigação criminal, ser 

transmutado por ato ilícito em um longa manus do sistema carcerário, aplicando o que determina 

LEP.   
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Assim, a manutenção dos presos em unidades policiais na Bahia, por si só, fere o 

ordenamento jurídico, somada a decisão judicial transitada em julgado, denuncia de forma 

evidente a ação deliberada do Estado da Bahia em desobedecer a ordem judicial.  Certo é que a 

reconhecida omissão do Estado sobre os direitos das pessoas presas, exponencializa-se com o 

risco concreto de ocorrer contaminação generalizada nas insalubres custódias da Polícia Civil 

nesse momento pandêmico. 

Os Delegados da Bahia conclamam os magistrados e demais autoridades públicas desse 

Estado que se debrucem sobre o tema, antecipando ações, impondo concretamente a proteção 

inegociável de todas as pessoas mantidas ilegalmente nas unidades policiais. Imperiosa a 

interrupção imediata do ato abusivo do Estado, adotando postura real e proativa na salvaguarda 

da vida humana. A responsabilidade primeva, face o desprezo do Estado da Bahia à ordem 

jurídica constitucional, é de todos aqueles que compõem o sistema de justiça criminal. 

Os fatos históricos hão de ser implacáveis ao narrarem num futuro bem próximo a 

irresponsabilidade, desídia e apatia que vicejou sobre uma geração de magistrados, defensores 

públicos, promotores e advogados, que sucumbiram e contribuíram para uma tragédia humana 

anunciada num pretenso estado democrático de direito. O silêncio, Excelência, aniquila os 

fundamentos da própria razão de ser das instituições constitucionalmente criadas para o controle 

do arbítrio. 

Destarte, solicitamos a Vossa Excelência as providências necessárias no sentido de 

determinar a transferência imediata de todos os custodiados da Polícia Civil, mantidos por força 

de decisão judicial desse Juízo, para uma das unidades do sistema penitenciário da Bahia. 

 

Atenciosamente, 

 

 

FABIO DANIEL LORDELLO VASCONCELOS 

Presidente 


