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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO D

POLÍTICA PENITENCIÁRIA REALIZADA AOS 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL EDEZENOVE.

 

Aos vinte e um dias do mês de 

plenário da Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo, reuniu

ordinariamente a Comissão d

membros Manoela Soares Araújo Santos (Presidente),

Hândala Silveira de Souza Rocha (Secretária), 

Sales, Bruna Silva Siqueira, Davi Metz

Fabiano, Guilherme Siqueira, Hilo José de Freitas Moura, 

Madalena de Souza, Rafael Almeida de Souza, 

Castro, Thaiz de Souza eWanessa Zimmer de Tassis

(Membro da Comissão da Advocacia Criminal 

demais participantes. A Presidente

e agradeçeu a presença.Abrindo os trabalho

dividida em três momentos, quais sejam: 

representantes da Gerência de Saúde do Sistema Penal

alterações da tabela de honorários e 

SOBRE A SAÚDE DOS PRESOS

Gerência de Saúde da SEJUS explicassem como funciona o contrato com a INVISA e 

comentassem sobre algumas das principais dúvidas dos advogados

medicamentos nas unidade prisionais; b) atendimento dos presos por méd

acesso ao prontuário médico

serviços de saúde prisional do Espírito Santo 

de Gestão entre a Secretaria de Estado de Justiça e o Instituto Vida e Saúde 

qualificada como Organização Social. 

contratação das equipes, fornecimento de insumos,

encaminhamento a exames, ao passo em q
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O ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA ADVOCACIA CRIMINAL E 

POLÍTICA PENITENCIÁRIA REALIZADA AOS VINTE E UM 

DO ANO DE DOIS MIL EDEZENOVE. 

do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 

da Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo, reuniu

ordinariamente a Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária, com a presença dos 

Manoela Soares Araújo Santos (Presidente), Baltazar da Silva Moreira Junior (Vice), 

Hândala Silveira de Souza Rocha (Secretária), Anderson Silva Gomes, Armstrong Brito Ramos 

, Bruna Silva Siqueira, Davi Metzker Dias Soares, Filipe Carlos Maciel Ferreir

Guilherme Siqueira, Hilo José de Freitas Moura, Ian Alves de Oliveira,

Rafael Almeida de Souza, Rafael Coelho Silva, Terezinha Sant’ana de 

Wanessa Zimmer de Tassis; a convidada: Cinthia Rold

(Membro da Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária

Presidenteda Comissão, Dra. Manoela Soares, cumprimentou a todos

e agradeçeu a presença.Abrindo os trabalhos, a Dra. Manoela esclareceu que 

, quais sejam: debate sobre a saúde dos presos

representantes da Gerência de Saúde do Sistema Penal ( Raquel e Camila)

alterações da tabela de honorários e diligências realizadas desde a última reunião

PRESOS: 1.1) A Dra. Hândala Rocha pediu que as representantes da 

Gerência de Saúde da SEJUS explicassem como funciona o contrato com a INVISA e 

algumas das principais dúvidas dos advogados, quais sejam

medicamentos nas unidade prisionais; b) atendimento dos presos por méd

acesso ao prontuário médico dos presos. 1.2) Neste momento, a Raquel esclareceu que 

serviços de saúde prisional do Espírito Santo são executados, atualmente, através de Contrato 

de Gestão entre a Secretaria de Estado de Justiça e o Instituto Vida e Saúde 

qualificada como Organização Social. 1.2.1) Neste contexto, a INVISA é responsável pela 

contratação das equipes, fornecimento de insumos, estruturação dos 

, ao passo em que a Gerência de Saúde tem a função de fiscalizar
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ACIA CRIMINAL E 

 DIAS DO MÊS DE 

do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no 

da Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo, reuniu-se 

Advocacia Criminal e Política Penitenciária, com a presença dos 

Baltazar da Silva Moreira Junior (Vice), 

Armstrong Brito Ramos 

lipe Carlos Maciel Ferreira, Flavio 

Ian Alves de Oliveira,Maria 

Terezinha Sant’ana de 

Cinthia Roldi da Cruz 

e Política Penitenciária de Colatina/ES) e 

, cumprimentou a todos 

esclareceu que a reunião seria 

presos com a presença das 

Raquel e Camila); debate sobre as 

realizadas desde a última reunião. 1) DEBATE 

pediu que as representantes da 

Gerência de Saúde da SEJUS explicassem como funciona o contrato com a INVISA e 

, quais sejam: a) entrada de 

medicamentos nas unidade prisionais; b) atendimento dos presos por médicos particulares; c) 

Neste momento, a Raquel esclareceu que os 

te, através de Contrato 

de Gestão entre a Secretaria de Estado de Justiça e o Instituto Vida e Saúde - INVISA, entidade 

Neste contexto, a INVISA é responsável pela 

estruturação dos ambulatórios e 

Gerência de Saúde tem a função de fiscalizar a 
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atuação da INVISA. 1.3) No que tange à entrada de medicamentos nas unidades prisionais, a

representante da Gerência de Saúde explicou que, em regra, não é permitida, tendo em vista 

que o SUS tem a obrigação de fornecer todo e qualquer medicamento, esclarecendo que existe 

uma lista padrão de remédios (RENAME) e, caso o remédio esteja fora dest

deverá comprar e fornecer. 1.3.1)

entrada, como CTV e CDP’s, nas quais o reeducamento entra no sistema prisional já fazendo 

uso de algum medicamento e, por isso, é permitida a entrada do remédio até que 

possa fornecê-lo. 1.4) Em relação ao acesso dos prontuários dos presos, a Raquel ressalt

a Portaria 195-R regulamenta que o advogado e a família devem ter procuração com poderes 

específicos. Feito o requerimento, a Gerência de Saúde tem o prazo

para fornecer o prontuário e 

questionou se haveria a possibilidade de diminuir o prazo de 15 dias, tendo em vista que esta é 

uma demanda da advocacia criminal. 

prazo, pois a demanda é muito elevada e existem pre

tempo e, por isso, têm prontuários g

1.4.3) Informou, também, que

atendimentoafamiliagssp@sejus.es.gov.br

Esclareceu, ainda, que a Gerência de Sáude, em breve, 

dos documentos atuais e futuros, de modo a facilitar o acesso aos prontuários. 

atendimento por médico particular, a

médicos clínicos, os quais deverão avaliar a necessidade de médico 

fazer o encaminhamento para o SUS.

pode esperar o atendimento do SUS, será permitido o atendimento por médico particular. 

A Dra. Cinthia relatou que, em Colatina, exis

não querem atender os presos e, inclusive, ficou sabendo que a meta das equipes é reduzir o uso 

de medicamentos. 1.6.1) Segundo ela, no PSMECOL, dor de cabeça, diarréia e vômito não são 

considerados como necessidade de atendimento, ressaltando que, recentemente, teve um surto 

de diarréia e a médica não quis atender os presos. 

feminino de Colatina, o acesso à saúde é muito difícil e ficou sabendo que há a necessidade

Laudo Externo para ser aten
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No que tange à entrada de medicamentos nas unidades prisionais, a

erência de Saúde explicou que, em regra, não é permitida, tendo em vista 

ão de fornecer todo e qualquer medicamento, esclarecendo que existe 

uma lista padrão de remédios (RENAME) e, caso o remédio esteja fora dest

1.3.1) As exceções a esta regra se dão nos casos das unidades de 

, como CTV e CDP’s, nas quais o reeducamento entra no sistema prisional já fazendo 

uso de algum medicamento e, por isso, é permitida a entrada do remédio até que 

Em relação ao acesso dos prontuários dos presos, a Raquel ressalt

R regulamenta que o advogado e a família devem ter procuração com poderes 

específicos. Feito o requerimento, a Gerência de Saúde tem o prazo máximo

e um relatório de saúde. 1.4.1) Neste mome

questionou se haveria a possibilidade de diminuir o prazo de 15 dias, tendo em vista que esta é 

uma demanda da advocacia criminal. 1.4.2) A Raquel relatou que não é possível diminuir o 

prazo, pois a demanda é muito elevada e existem presos que estão no sistema penal há muito 

tempo e, por isso, têm prontuários gigantescos, atrasando, assim, a elaboração dos relatórios. 

que os requerimentos feitos pelos emails: saude@sejus.es.gov.br

atendimentoafamiliagssp@sejus.es.gov.br costumam ser atendidos muito rápido.

Esclareceu, ainda, que a Gerência de Sáude, em breve, concretizará o projeto de digitali

dos documentos atuais e futuros, de modo a facilitar o acesso aos prontuários. 

imento por médico particular, a Raquel explicou que as unidades prisionais possuem 

, os quais deverão avaliar a necessidade de médico especialista e, se for o caso, 

encaminhamento para o SUS. Logo, somente nos casos urgentes, em que o preso não 

pode esperar o atendimento do SUS, será permitido o atendimento por médico particular. 

A Dra. Cinthia relatou que, em Colatina, existe uma dificuldade muito grande, pois os médicos 

não querem atender os presos e, inclusive, ficou sabendo que a meta das equipes é reduzir o uso 

Segundo ela, no PSMECOL, dor de cabeça, diarréia e vômito não são 

essidade de atendimento, ressaltando que, recentemente, teve um surto 

de diarréia e a médica não quis atender os presos. 1.6.2) Além disso, informou que

o acesso à saúde é muito difícil e ficou sabendo que há a necessidade

xterno para ser atendida por dentista. 1.6.3) A Dra. Hândala ressaltou que o ofício 
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No que tange à entrada de medicamentos nas unidades prisionais, a 

erência de Saúde explicou que, em regra, não é permitida, tendo em vista 

ão de fornecer todo e qualquer medicamento, esclarecendo que existe 

uma lista padrão de remédios (RENAME) e, caso o remédio esteja fora desta lista, a INVISA 

As exceções a esta regra se dão nos casos das unidades de 

, como CTV e CDP’s, nas quais o reeducamento entra no sistema prisional já fazendo 

uso de algum medicamento e, por isso, é permitida a entrada do remédio até que a INVISA 

Em relação ao acesso dos prontuários dos presos, a Raquel ressaltou que 

R regulamenta que o advogado e a família devem ter procuração com poderes 

máximo de 15 dias úteis 

Neste momento, a Dra. Hândala 

questionou se haveria a possibilidade de diminuir o prazo de 15 dias, tendo em vista que esta é 

A Raquel relatou que não é possível diminuir o 

sos que estão no sistema penal há muito 

igantescos, atrasando, assim, a elaboração dos relatórios. 

saude@sejus.es.gov.br e 

costumam ser atendidos muito rápido. 1.4.4) 

o projeto de digitalização 

dos documentos atuais e futuros, de modo a facilitar o acesso aos prontuários. 1.5) Quanto ao 

Raquel explicou que as unidades prisionais possuem 

especialista e, se for o caso, 

Logo, somente nos casos urgentes, em que o preso não 

pode esperar o atendimento do SUS, será permitido o atendimento por médico particular. 1.6) 

te uma dificuldade muito grande, pois os médicos 

não querem atender os presos e, inclusive, ficou sabendo que a meta das equipes é reduzir o uso 

Segundo ela, no PSMECOL, dor de cabeça, diarréia e vômito não são 

essidade de atendimento, ressaltando que, recentemente, teve um surto 

Além disso, informou que, no presídio 

o acesso à saúde é muito difícil e ficou sabendo que há a necessidade de 

A Dra. Hândala ressaltou que o ofício 
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expedido pela Gerência de Saúde, no início do ano, determinando que as equipes devem 

atender os advogados, não surtiu efeitos e conclamou uma medida mais enérgic

disso, a Raquel explicou que 

muitos profissionais não têm experiência em unidades prisionais e não conseguem se adaptar 

por medo e/ou preconceito, gerando uma elevada rotatividade das

esclareceu que o diretor da unidade é o fiscalizador 

informada sobre qualquer transgressão das equipes de saúde para notificar a INVISA para 

tomar as providências cabíveis. 

procede, destacando as equipes solicitam o histórico

acompanhamento antes de entrar na unidade, para dar continuidade ao tratamento.

Flávia Lobo relatou que há

unidades prisionais, ressaltando que um cliente está aguardando uma cirurgia há mais de 05 

anos e que constatou informações omissas 

cliente do PEVV4 estava com febre e foi medicado por um técnico de enfermagem, pois a 

unidade ficou 4 dias sem médico.

tuberculose estão sendo isolados com outras pessoas. 

por fazer a regulação dos presos. 

no nariz, foi encaminhado para o Hospital Bezerra 

São Lucas, pois é mais perto e possui o especialista

informou que a SESA é a responsável pela regulação dos presos, ressaltando que o auxiliar 

administrativo da USP apenas inclui no sistema. 

oferecerem atenção básica de saúde e, por isso, não 

fora do horário comercial, o preso é encaminhado para a USP ou para o hospital mais próximo. 

1.7.7) Segundo a Raquel, existe uma grande dificuldade, pois, muitas vezes, o Hospital não faz 

o encaminhamento correto e o 

Explicou que, se o exame de turbeculose de um preso der positivo, a cela dele fica congelada, 

ou seja, todos os presos daquela cela passam por avaliação, sem contato com os demais 

reeducandos. Logo, por determinação do Ministério de Saúde, os presos com tuberculose não 

ficam mais isolados. 1.7.9)

turbeculose no Estado, pois constataram poucos casos dentre a população carcerária de mais d
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expedido pela Gerência de Saúde, no início do ano, determinando que as equipes devem 

não surtiu efeitos e conclamou uma medida mais enérgic

Raquel explicou que a Gerência de Sáude realiza treinamento das equipes, porém, 

muitos profissionais não têm experiência em unidades prisionais e não conseguem se adaptar 

preconceito, gerando uma elevada rotatividade das equipes. 

esclareceu que o diretor da unidade é o fiscalizador in loco e a Gerência de Saúde deve ser 

informada sobre qualquer transgressão das equipes de saúde para notificar a INVISA para 

tomar as providências cabíveis. 1.6.6) Sobre o laudo externo, a Raquel informou que isso não 

procede, destacando as equipes solicitam o histórico de saúde do preso, quando já fazia 

acompanhamento antes de entrar na unidade, para dar continuidade ao tratamento.

há falta comunicação entre a Gerência de Saúde e as equipes das 

unidades prisionais, ressaltando que um cliente está aguardando uma cirurgia há mais de 05 

onstatou informações omissas em seu prontuário. 1.7.1) Relatou, também, que um 

do PEVV4 estava com febre e foi medicado por um técnico de enfermagem, pois a 

4 dias sem médico. 1.7.2) Informou que, no PEVV4, os presos com suspeita de 

tuberculose estão sendo isolados com outras pessoas. 1.7.3) Perguntou quem é o responsável 

por fazer a regulação dos presos. 1.7.4) Narrou, ainda, que um cliente do PEVV4, com fratura 

no nariz, foi encaminhado para o Hospital Bezerra de Faria, mas deveria ter ido para o Hospital 

, pois é mais perto e possui o especialista na área. 1.7.5) Em seguida, a Raquel 

informou que a SESA é a responsável pela regulação dos presos, ressaltando que o auxiliar 

administrativo da USP apenas inclui no sistema. 1.7.6) Explicou que as unidades prisio

oferecerem atenção básica de saúde e, por isso, não tem médico 24h. Em caso de atendimento 

fora do horário comercial, o preso é encaminhado para a USP ou para o hospital mais próximo. 

Segundo a Raquel, existe uma grande dificuldade, pois, muitas vezes, o Hospital não faz 

o encaminhamento correto e o preso volta para a unidade para fazer uma nova avaliação. 

Explicou que, se o exame de turbeculose de um preso der positivo, a cela dele fica congelada, 

ou seja, todos os presos daquela cela passam por avaliação, sem contato com os demais 

por determinação do Ministério de Saúde, os presos com tuberculose não 

1.7.9) Neste momento, a Camila ressaltou que não existe surto de 

constataram poucos casos dentre a população carcerária de mais d

Ordem dos Advogados do Brasil 

Vitória –ES 29010-908 

expedido pela Gerência de Saúde, no início do ano, determinando que as equipes devem 

não surtiu efeitos e conclamou uma medida mais enérgica. 1.6.4) Diante 

a Gerência de Sáude realiza treinamento das equipes, porém, 

muitos profissionais não têm experiência em unidades prisionais e não conseguem se adaptar 

equipes. 1.6.5) Além disso, 

e a Gerência de Saúde deve ser 

informada sobre qualquer transgressão das equipes de saúde para notificar a INVISA para 

Sobre o laudo externo, a Raquel informou que isso não 

do preso, quando já fazia 

acompanhamento antes de entrar na unidade, para dar continuidade ao tratamento. 1.7) A Dra. 

falta comunicação entre a Gerência de Saúde e as equipes das 

unidades prisionais, ressaltando que um cliente está aguardando uma cirurgia há mais de 05 

Relatou, também, que um 

do PEVV4 estava com febre e foi medicado por um técnico de enfermagem, pois a 

os presos com suspeita de 

Perguntou quem é o responsável 

Narrou, ainda, que um cliente do PEVV4, com fratura 

, mas deveria ter ido para o Hospital 

Em seguida, a Raquel 

informou que a SESA é a responsável pela regulação dos presos, ressaltando que o auxiliar 

Explicou que as unidades prisionais 

. Em caso de atendimento 

fora do horário comercial, o preso é encaminhado para a USP ou para o hospital mais próximo. 

Segundo a Raquel, existe uma grande dificuldade, pois, muitas vezes, o Hospital não faz 

preso volta para a unidade para fazer uma nova avaliação. 1.7.8) 

Explicou que, se o exame de turbeculose de um preso der positivo, a cela dele fica congelada, 

ou seja, todos os presos daquela cela passam por avaliação, sem contato com os demais 

por determinação do Ministério de Saúde, os presos com tuberculose não 

Neste momento, a Camila ressaltou que não existe surto de 

constataram poucos casos dentre a população carcerária de mais de 
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24 mil presos. 1.8) O Dr. Ricardo Pimentel 

dispõe que a permissão para saída do p

e perguntou se isso mudou. Em seguida, a Raquel disse que não mudou. 

perguntou qual é o prazo para fornecimento de medicamentos fora da lista padrão do SUS e a 

Raquel respondeu que, se for caso de urgência, 

imediato e, se o médico identificar que o 

tratamento daquele preso, o prazo é de 07 dias úteis

A Dra. Cinthia enfatizou, novamente, que a meta das equipes de Colatina é diminuir a 

medicação e, inclusive, informou que uma cliente, portadora de HIV, não recebeu coquetel no 

presídio feminino de Colatina. 

Ministério de Saúde e, até hoje, não faltou no Estado. 

medicamentos, afirmou que isso não existe, contudo, muitas vezes, pacientes usuários de 

drogas são presos e necessitam de remédios psicotrópicos, os quais são reduzidos com o tempo 

para não causar dependência. 

quis tomar o coquetel antiAids dentro da cela para evitar que os demais presos percebessem e

perguntou se esse procedimento era regra. Em seguida, a Raquel afirmou que 

entregam os comprimidos, não sendo possível identificar do que se trata. 

narrou que, durante uma inspeção em Xuri, os presos homossexuais reclamaram 

recebem preservativos e, inclusive, contaram que um deles contraiu HIV por causa disso. 

Questionou esta atitude, tendo em vista que o direito à saúde e à vida é mais importante do que 

a segurança. 1.12.1) A Raquel afirmou que os preservativos são f

íntima por questão de segurança, pois muitos presos utilizam as camisinhas para guardar 

drogas, ressaltando que esta é uma questão 

Carlos perguntou aonde pode olhar a regulação d

hora, mediante apresentação de procuração esp

que o acesso à regulação é 

relatório antes de dar acesso ao 

concreto. 1.14) A Dra. Bruna 

celas, tendo em vista que um cliente asmático de São Mateus 

de ansiedade para ele. 1.14.1)
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O Dr. Ricardo Pimentel afirmou que o art. 120 da Lei de Execução Penal 

dispõe que a permissão para saída do presídio para tratamento médico é concedida pelo diretor 

e perguntou se isso mudou. Em seguida, a Raquel disse que não mudou. 

perguntou qual é o prazo para fornecimento de medicamentos fora da lista padrão do SUS e a 

Raquel respondeu que, se for caso de urgência, um remédio compativel 

imediato e, se o médico identificar que o medicamento compativel não fez efeito para o 

, o prazo é de 07 dias úteis, para a INVISA comprar o remédio

Cinthia enfatizou, novamente, que a meta das equipes de Colatina é diminuir a 

medicação e, inclusive, informou que uma cliente, portadora de HIV, não recebeu coquetel no 

presídio feminino de Colatina. 1.10.1) A Raquel ressaltou que o coquetel é uma medicação do 

Ministério de Saúde e, até hoje, não faltou no Estado. 1.10.2) Sobre a questão de redução de 

medicamentos, afirmou que isso não existe, contudo, muitas vezes, pacientes usuários de 

ecessitam de remédios psicotrópicos, os quais são reduzidos com o tempo 

para não causar dependência. 1.11) Neste momento, a Dra. Manoela relatou que um cliente não 

ids dentro da cela para evitar que os demais presos percebessem e

perguntou se esse procedimento era regra. Em seguida, a Raquel afirmou que 

, não sendo possível identificar do que se trata. 

narrou que, durante uma inspeção em Xuri, os presos homossexuais reclamaram 

recebem preservativos e, inclusive, contaram que um deles contraiu HIV por causa disso. 

Questionou esta atitude, tendo em vista que o direito à saúde e à vida é mais importante do que 

A Raquel afirmou que os preservativos são fornecidos apenas na visita 

íntima por questão de segurança, pois muitos presos utilizam as camisinhas para guardar 

drogas, ressaltando que esta é uma questão polêmica dentro da SEJUS. 

perguntou aonde pode olhar a regulação de vagas e se é possível ver o prontuário na 

hora, mediante apresentação de procuração específica. 1.13.1) Em seguida, a Raquel informou 

 na SESA e explicou que a Gerência de Saúde precisa fazer um 

relatório antes de dar acesso ao prontuário, contudo, a urgência deve ser analisada no caso 

A Dra. Bruna questionou porque as bombinhas de asma não ficam dentro das 

um cliente asmático de São Mateus teve uma crise

1.14.1) Além disso, relatou que um cliente foi preso sem ocúlos (7 graus 
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afirmou que o art. 120 da Lei de Execução Penal 

resídio para tratamento médico é concedida pelo diretor 

e perguntou se isso mudou. Em seguida, a Raquel disse que não mudou. 1.9) A Dra. Cristina 

perguntou qual é o prazo para fornecimento de medicamentos fora da lista padrão do SUS e a 

 deve ser fornecido de 

medicamento compativel não fez efeito para o 

, para a INVISA comprar o remédio. 1.10) 

Cinthia enfatizou, novamente, que a meta das equipes de Colatina é diminuir a 

medicação e, inclusive, informou que uma cliente, portadora de HIV, não recebeu coquetel no 

A Raquel ressaltou que o coquetel é uma medicação do 

Sobre a questão de redução de 

medicamentos, afirmou que isso não existe, contudo, muitas vezes, pacientes usuários de 

ecessitam de remédios psicotrópicos, os quais são reduzidos com o tempo 

Neste momento, a Dra. Manoela relatou que um cliente não 

ids dentro da cela para evitar que os demais presos percebessem e 

perguntou se esse procedimento era regra. Em seguida, a Raquel afirmou que as equipes 

, não sendo possível identificar do que se trata. 1.12) A Dra. Hândala 

narrou que, durante uma inspeção em Xuri, os presos homossexuais reclamaram que não 

recebem preservativos e, inclusive, contaram que um deles contraiu HIV por causa disso. 

Questionou esta atitude, tendo em vista que o direito à saúde e à vida é mais importante do que 

ornecidos apenas na visita 

íntima por questão de segurança, pois muitos presos utilizam as camisinhas para guardar 

polêmica dentro da SEJUS. 1.13) O Dr. Filipe 

e vagas e se é possível ver o prontuário na 

Em seguida, a Raquel informou 

SESA e explicou que a Gerência de Saúde precisa fazer um 

a urgência deve ser analisada no caso 

questionou porque as bombinhas de asma não ficam dentro das 

teve uma crise e deram remédio 

Além disso, relatou que um cliente foi preso sem ocúlos (7 graus 
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de miopia), sem receita, e foi informada pelas equipes que não existia a possibilidade dele ser 

atendido fora do presídio. 1.14.2)

permitido que o preso fique com a bombinha, pois ele pode confundir com ansiedade ou outro 

preso pode usar. Logo, normalmente, fica em local próximo 

1.14.3) Informou que a oftamologia é a maior demanda que a Ge

atualmente, destacando que, ano passado, a SESA regulou apenas 5 presos e, este ano, existe 

uma demanda de 600 presos. 

fim de diminuir a burocracia

por uma atualização e, até novembro deste ano, estará à disposição dos advogados através de 

login e senha. Com isso, haverá uma enorme desbur

reeducandos. 1.15.2) Dra. Manoela 

Tarefa, pela digitalização completa dos prontuários dos presos e não somente dos atuais e 

futuros. 1.16) Por fim, Dra. Manoela e a comissão agradeceram a presença das representantes 

da Gerencia de Saúde e todos se colocaram a disposição para contribuir com os trabalhos. 

DEBATE SOBRE AS ALTERAÇÕES DA TABELA DE HONORÁRIOS

Metzker comunicou que ac

criminal, para adequá-la à realidade.

defende que os honorários devem observar três aspectos: a) mercadológico; b) preço de custo; 

c) margem de lucro. 2.1.2) Informou que 

da advocacia criminal, para elaborar uma tabela mais completa possível e conclamou a ajuda de 

todos para averiguar se está faltando algum ato e o preço mínimo condizente com à realidade. 

2.2) Neste momento, o Dr. Baltazar 

dispõe que “deverá o advogado observar o valor mínimo da Tabela de Honorários instituída 

pelo respectivo Conselho Seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às 

diligências, sob pena de caract

sua opinião no sentido de que a tabela de honorários deve observar o advogado do interior, o 

advogado em início de carreira e o advogado com muito mais tempo no mercado. 

relação aos atos, achou a proposição do Dr. Davi bem completa, contudo, achou os valores da 

parte de execução penal, especialmente livramente condicional, desproporciona

comparados ao valor de um
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de miopia), sem receita, e foi informada pelas equipes que não existia a possibilidade dele ser 

1.14.2) A Raquel frisou que a asma é uma doença crônic

permitido que o preso fique com a bombinha, pois ele pode confundir com ansiedade ou outro 

preso pode usar. Logo, normalmente, fica em local próximo a celo e com o nome do preso. 

Informou que a oftamologia é a maior demanda que a Ge

atualmente, destacando que, ano passado, a SESA regulou apenas 5 presos e, este ano, existe 

uma demanda de 600 presos. 1.15) O Dr. Douglas perguntou se existe alguma comissão com o 

fim de diminuir a burocracia. 1.15.1) A Dra. Manoela ressaltou que o INFOPEN está passando 

por uma atualização e, até novembro deste ano, estará à disposição dos advogados através de 

Com isso, haverá uma enorme desburocratização do acesso 

Dra. Manoela se comprometeu a postular, na próxima reunião da Força 

pela digitalização completa dos prontuários dos presos e não somente dos atuais e 

. Manoela e a comissão agradeceram a presença das representantes 

da Gerencia de Saúde e todos se colocaram a disposição para contribuir com os trabalhos. 

SOBRE AS ALTERAÇÕES DA TABELA DE HONORÁRIOS

comissão está revisando a tabela da OAB, 

à realidade. 2.1.1) Destacou que, em sua palestras sobre precificação, 

defende que os honorários devem observar três aspectos: a) mercadológico; b) preço de custo; 

Informou que uniu as tabelas de vários Estado

, para elaborar uma tabela mais completa possível e conclamou a ajuda de 

todos para averiguar se está faltando algum ato e o preço mínimo condizente com à realidade. 

Neste momento, o Dr. Baltazar frisou que no art. 48, §6º, do Código de Ética da OAB, 

deverá o advogado observar o valor mínimo da Tabela de Honorários instituída 

pelo respectivo Conselho Seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às 

diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários”.2.2.1)

sua opinião no sentido de que a tabela de honorários deve observar o advogado do interior, o 

advogado em início de carreira e o advogado com muito mais tempo no mercado. 

tos, achou a proposição do Dr. Davi bem completa, contudo, achou os valores da 

parte de execução penal, especialmente livramente condicional, desproporciona

ao valor de um habeas corpus. 2.2.3) Advertiu que os valores de atuação em 
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de miopia), sem receita, e foi informada pelas equipes que não existia a possibilidade dele ser 

A Raquel frisou que a asma é uma doença crônica e não é 

permitido que o preso fique com a bombinha, pois ele pode confundir com ansiedade ou outro 

com o nome do preso. 

Informou que a oftamologia é a maior demanda que a Gerência de Saúde tem 

atualmente, destacando que, ano passado, a SESA regulou apenas 5 presos e, este ano, existe 

O Dr. Douglas perguntou se existe alguma comissão com o 

NFOPEN está passando 

por uma atualização e, até novembro deste ano, estará à disposição dos advogados através de 

cratização do acesso às informações dos 

próxima reunião da Força 

pela digitalização completa dos prontuários dos presos e não somente dos atuais e 

. Manoela e a comissão agradeceram a presença das representantes 

da Gerencia de Saúde e todos se colocaram a disposição para contribuir com os trabalhos. 2) 

SOBRE AS ALTERAÇÕES DA TABELA DE HONORÁRIOS: 2.1) O Dr. Davi 

tabela da OAB, no que tange a área 

Destacou que, em sua palestras sobre precificação, 

defende que os honorários devem observar três aspectos: a) mercadológico; b) preço de custo; 

Estados, em relação aos atos 

, para elaborar uma tabela mais completa possível e conclamou a ajuda de 

todos para averiguar se está faltando algum ato e o preço mínimo condizente com à realidade. 

art. 48, §6º, do Código de Ética da OAB, 

deverá o advogado observar o valor mínimo da Tabela de Honorários instituída 

pelo respectivo Conselho Seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às 

2.2.1) Além disso, emitiu 

sua opinião no sentido de que a tabela de honorários deve observar o advogado do interior, o 

advogado em início de carreira e o advogado com muito mais tempo no mercado. 2.2.2) Em 

tos, achou a proposição do Dr. Davi bem completa, contudo, achou os valores da 

parte de execução penal, especialmente livramente condicional, desproporcionais, se 

que os valores de atuação em 
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inquérito policial, oferecimento dequeixa

procedimento do júri também estão elevados. 

a possibilidade normativa de redução de hon

Ademais, no Rio de Janeiro, existe a possibilidade de redução em até 50% para atuação em 

segunda instância, caso o advogado tenha atuado no primeiro grau

que, após a alteração da tabela de 

projeto para instituir o “Canal de 

diversos tipos de honorários, inclusive, contratuais, pois esse é um problema da classe inteira e 

deve-se prezar pela união e cooperatividade em p

Rafael Almeida perguntou se vai haver algum tipo de sanção em caso de aviltamento e 

destacou que os honorários dos dativos e dos jovens advogados têm afetado os advogados que 

estão há mais tempo no mercado. 

que deve-se encontrar um valor adequado para os jovens advogados e para os advogados mais 

experientes. 2.3.2) O Dr. Baltazar afirmou que o aviltamento é uma infração ética disciplinar. 

2.4) A Dra. Cinthia afirmou que a advocacia de Colatina está se “

300,00 (trezentos reais) por um pedido de progressão de regime. Questionou como provar o 

aviltamento, pois, muitas vezes, só se tem a palavra do preso. E, ainda, relatou a falta de 

controle em relação aos dativos do interior. 

acabaram com a advocacia particular, pois muitos escritórios estão fechando. 

disso, a Dra. Manoela propôs convidar um representante da comissão de dativos p

sobre esses temas numa próxima reunião. 

questionou se deverá parar de trabalhar, caso não consiga cobrar o valor mínimo da tabela. E 

pediu mais empatia com os

Manoela se solidarizou e afirmou que as angústias da jovem advocacia são legítimas. 

Dr. Davi afirmou que existe uma diferença entre valor e preço, de modo que o advogado 

primeiro deve entregar o valor e depois o preço, sendo uma questão de negociação. 

Filipe Carlos afirmou que a advocacia dativa deveria ser exceção e sugeriu que a OAB 

a realização de concurso público para a Defensoria. 

que a Defensoria tem interesse em

quantidade de vagas, pois a Defensoria do Estado tem uma das piores
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inquérito policial, oferecimento dequeixa-crime, atuação em segunda instância

também estão elevados. 2.2.4) Frisou que no Rio Grande do Norte existe 

a possibilidade normativa de redução de honorários em até 30% para os advogados do interior. 

Ademais, no Rio de Janeiro, existe a possibilidade de redução em até 50% para atuação em 

segunda instância, caso o advogado tenha atuado no primeiro grau. 2.2.5)

bela de honorários, a comissão da Jovem Advocacia aprese

anal de Aviltamento”, com o objetivo de receber denúncias de 

, inclusive, contratuais, pois esse é um problema da classe inteira e 

se prezar pela união e cooperatividade em prol da valorização da advocacia

Rafael Almeida perguntou se vai haver algum tipo de sanção em caso de aviltamento e 

destacou que os honorários dos dativos e dos jovens advogados têm afetado os advogados que 

estão há mais tempo no mercado. 2.3.1) O Dr. Davi concordou com o Dr. Rafael e esclareceu 

se encontrar um valor adequado para os jovens advogados e para os advogados mais 

O Dr. Baltazar afirmou que o aviltamento é uma infração ética disciplinar. 

afirmou que a advocacia de Colatina está se “prostituindo

300,00 (trezentos reais) por um pedido de progressão de regime. Questionou como provar o 

aviltamento, pois, muitas vezes, só se tem a palavra do preso. E, ainda, relatou a falta de 

aos dativos do interior. 2.5) A Dra. Terezinha afirmou que 

acabaram com a advocacia particular, pois muitos escritórios estão fechando. 

disso, a Dra. Manoela propôs convidar um representante da comissão de dativos p

sobre esses temas numa próxima reunião. 2.6) O Dr. Ian afirmou ser jovem advogado e

questionou se deverá parar de trabalhar, caso não consiga cobrar o valor mínimo da tabela. E 

os advogados em início de carreira. 2.6.1) Nes

Manoela se solidarizou e afirmou que as angústias da jovem advocacia são legítimas. 

afirmou que existe uma diferença entre valor e preço, de modo que o advogado 

primeiro deve entregar o valor e depois o preço, sendo uma questão de negociação. 

Filipe Carlos afirmou que a advocacia dativa deveria ser exceção e sugeriu que a OAB 

a realização de concurso público para a Defensoria. 2.7.1) Neste momento, o Dr. Ian afirmou 

que a Defensoria tem interesse em, primeiro, aumentar os salários e, depois, aumentar a 

quantidade de vagas, pois a Defensoria do Estado tem uma das piores remunerações do Brasil. 
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atuação em segunda instância e atuação em 

Frisou que no Rio Grande do Norte existe 

para os advogados do interior. 

Ademais, no Rio de Janeiro, existe a possibilidade de redução em até 50% para atuação em 

2.2.5) Ressalvou, ainda, 

Advocacia apresentou o 

”, com o objetivo de receber denúncias de 

, inclusive, contratuais, pois esse é um problema da classe inteira e 

da advocacia.2.3) O Dr. 

Rafael Almeida perguntou se vai haver algum tipo de sanção em caso de aviltamento e 

destacou que os honorários dos dativos e dos jovens advogados têm afetado os advogados que 

O Dr. Davi concordou com o Dr. Rafael e esclareceu 

se encontrar um valor adequado para os jovens advogados e para os advogados mais 

O Dr. Baltazar afirmou que o aviltamento é uma infração ética disciplinar. 

prostituindo”, cobrando R$ 

300,00 (trezentos reais) por um pedido de progressão de regime. Questionou como provar o 

aviltamento, pois, muitas vezes, só se tem a palavra do preso. E, ainda, relatou a falta de 

Terezinha afirmou que os dativos 

acabaram com a advocacia particular, pois muitos escritórios estão fechando. 2.5.1) Diante 

disso, a Dra. Manoela propôs convidar um representante da comissão de dativos para debater 

afirmou ser jovem advogado e 

questionou se deverá parar de trabalhar, caso não consiga cobrar o valor mínimo da tabela. E 

Neste momento, a Dra. 

Manoela se solidarizou e afirmou que as angústias da jovem advocacia são legítimas. 2.6.2) O 

afirmou que existe uma diferença entre valor e preço, de modo que o advogado 

primeiro deve entregar o valor e depois o preço, sendo uma questão de negociação. 2.7) O Dr. 

Filipe Carlos afirmou que a advocacia dativa deveria ser exceção e sugeriu que a OAB cobrasse 

Neste momento, o Dr. Ian afirmou 

aumentar os salários e, depois, aumentar a 

remunerações do Brasil. 
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2.8) O Dr. Hilo afirmou que muitos advogados fazem plantão nas delegacias e cobram R$ 

300,00 (trezentos reais) para fazer uma audiência de custódia, sendo muito difícil cob

da tabela. Também questionou o valor da atuação

em toda execução penal e todo processo, em primeira e segunda instância, sugerido uma 

redução. 2.9) O Dr. Ricardo afimou que existe uma dificuldade de cobrar o valor cheio, pois 

muitos colegas vem fatiando os hono

momento, a Dra. Manoela alertou a todos de que a Defensoria 

advogados que acompanharam o flagrante

sugeriu que todos fizessem um contrato ou decl

somente para a atuação na delegacia. 

atrapalha a advocacia mais experiente, pois estes advogados já estão inseridos no mercado e 

conseguem cobrar mais caro. 

exaurir o assunto. Neste momento, 

Guilherme e Dra. Cinthia s

Baltazar. 3) DILIGÊNCIAS REALIZADA

Manoela informou que, no dia 19 de setembro, participou de uma reunião com o Secretário de 

Justiça, juntamente com a Comissão de 

informou sobre a atualização do INFOPEN, bem como foi discutida as violações de 

prerrogativas nas unidades prisionais, especialmente a PSMA1. 

relatado que a referida unidade é a mais problemática para a advocacia, tendo em vista que os 

advogados ficam horas esperando para atender seus clientes.

unidade, corriqueiramente, realiza

proíbem a entrada de advogados com

Diante disso, o Secretário informou que 

que em breve será construída uma nova unidade em Xuri com 

fechado, além de duas unidades 

vagas para o regime semiaberto. 

radição dos detectores de metais, o Secretário informou que o Estado está comprando novos 

aparelhos com níveis de radiação baixíssimos. 

diretor da PSMA1, a Dra. Manoela pediu sensibilidade dos advogados, para evitar a exposição 
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O Dr. Hilo afirmou que muitos advogados fazem plantão nas delegacias e cobram R$ 

300,00 (trezentos reais) para fazer uma audiência de custódia, sendo muito difícil cob

da tabela. Também questionou o valor da atuação no procedimento do Júri, bem como atuação 

em toda execução penal e todo processo, em primeira e segunda instância, sugerido uma 

O Dr. Ricardo afimou que existe uma dificuldade de cobrar o valor cheio, pois 

muitos colegas vem fatiando os honorários de acordo com os atos realizados. 

momento, a Dra. Manoela alertou a todos de que a Defensoria notificou 

que acompanharam o flagrante não estão comparecendo nas audiência de custódia e 

sugeriu que todos fizessem um contrato ou declaração deixando claro que foram contratados 

somente para a atuação na delegacia. 2.10) A Dra. Nágila afirmou que a tabela mínima não 

atrapalha a advocacia mais experiente, pois estes advogados já estão inseridos no mercado e 

conseguem cobrar mais caro. 2.11) A Dra. Manoela sugeriu a criação de uma subcomissão para 

exaurir o assunto. Neste momento, Dra. Terezinha, Dr. Ian, Dr. Filipe Carlos, Dra. Flávia, Dr. 

se prontificaram a ajudar, sob coordenação 

NCIAS REALIZADAS DESDE A ÚLTIMA REUNIÃO

Manoela informou que, no dia 19 de setembro, participou de uma reunião com o Secretário de 

Justiça, juntamente com a Comissão de Prerrogativas. 3.1.1) Durante esta reunião, o Secretário 

ização do INFOPEN, bem como foi discutida as violações de 

prerrogativas nas unidades prisionais, especialmente a PSMA1. 3.1.2) Nesta oportunidade, foi 

relatado que a referida unidade é a mais problemática para a advocacia, tendo em vista que os 

cam horas esperando para atender seus clientes. 3.1.3) Ademais, 

unidade, corriqueiramente, realizam revistas abusivas nos documentos dos advogados e, ainda, 

advogados com relógios, violando as prerrogativas da advocacia.

isso, o Secretário informou que o Diretor da PSMA1 foi exonerado

será construída uma nova unidade em Xuri com 800 vagas para o regime 

duas unidades que serão reativadas (Cariacica e Vila Velha), totalizando 1000 

iaberto. 3.1.5) A respeito de advogadas grávidas 

radição dos detectores de metais, o Secretário informou que o Estado está comprando novos 

aparelhos com níveis de radiação baixíssimos. 3.2) No que tange à exoneração do Manoel, ex 

diretor da PSMA1, a Dra. Manoela pediu sensibilidade dos advogados, para evitar a exposição 
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O Dr. Hilo afirmou que muitos advogados fazem plantão nas delegacias e cobram R$ 

300,00 (trezentos reais) para fazer uma audiência de custódia, sendo muito difícil cobrar o valor 

no procedimento do Júri, bem como atuação 

em toda execução penal e todo processo, em primeira e segunda instância, sugerido uma 

O Dr. Ricardo afimou que existe uma dificuldade de cobrar o valor cheio, pois 

rários de acordo com os atos realizados. 2.9.1) Neste 

 a OAB porque alguns 

nas audiência de custódia e 

aração deixando claro que foram contratados 

A Dra. Nágila afirmou que a tabela mínima não 

atrapalha a advocacia mais experiente, pois estes advogados já estão inseridos no mercado e 

A Dra. Manoela sugeriu a criação de uma subcomissão para 

Dra. Terezinha, Dr. Ian, Dr. Filipe Carlos, Dra. Flávia, Dr. 

e prontificaram a ajudar, sob coordenação do Dr. Davi e do Dr. 

LTIMA REUNIÃO: 3.1) A Dra. 

Manoela informou que, no dia 19 de setembro, participou de uma reunião com o Secretário de 

Durante esta reunião, o Secretário 

ização do INFOPEN, bem como foi discutida as violações de 

Nesta oportunidade, foi 

relatado que a referida unidade é a mais problemática para a advocacia, tendo em vista que os 

Ademais, em referida 

revistas abusivas nos documentos dos advogados e, ainda, 

relógios, violando as prerrogativas da advocacia. 3.1.4) 

ado, informou também 

800 vagas para o regime 

Velha), totalizando 1000 

A respeito de advogadas grávidas sendo submetidas à 

radição dos detectores de metais, o Secretário informou que o Estado está comprando novos 

No que tange à exoneração do Manoel, ex 

diretor da PSMA1, a Dra. Manoela pediu sensibilidade dos advogados, para evitar a exposição 
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da imagem dele. 3.3) A Dra. Manoela informou que todas as atas e relatórios se encontram 

disponíveis no site da OAB, pois é

advogados que não tem Whatsapp

da gestão, teve dificuldade, pois não existia quase nenhuma at

3.3.2) Frisou que ESTA COMISS

LEGADO QUEREMOS DEIXAR DESSE NOSSO TRABALHO

com os advogados que foram presos e 

criminal e dos nossos colegas de trabalho

nobre. 3.4.1) Comunicou que f

exposição da imagem dos advogados presos. 

mostrarem a portaria de nomeação quando forem averiguar os livros de ocorrência

Relatou que esta comissão fez inspeção no presídio feminino de Bubu numa manhã e, à tarde, 

cerca 15 advogados de variadas subseções sem qualquer portaria de no

certo tumulto. 3.5.2) Conforme já exposto na última reunião, 

solicitando que as unidades p

devidamente nomeados por Portaria

membros que leiam todas as atas disponíveis no site da OAB para rep

corretas aos advogados. POR FIM, exauridas todos os temas da pauta, a 

Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária, Dr

agradeceu a presença de todos 

Silveira de Souza Rocha, Secretária da Comissão d

Penitenciária, lavrei a presenteata.

 

 

 

Manoela Soares Araújo Santos
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Telefone: 3232-5606 - e-mail: comissoes@oabes.org.br 

A Dra. Manoela informou que todas as atas e relatórios se encontram 

disponíveis no site da OAB, pois é o canal mais democrático, considerando que existem 

advogados que não tem Whatsapp ou qualquer outra rede social. 3.3.1) Ressaltou que, no início 

da gestão, teve dificuldade, pois não existia quase nenhuma ata das reuniões dessa comissão

ESTA COMISSÃO PRECISA TER UM FOCO, QUESTIONANDO QUAL 

QUEREMOS DEIXAR DESSE NOSSO TRABALHO? 3.4)

com os advogados que foram presos e reforçou o clamor para que cuid

e dos nossos colegas de trabalho, não permitindo a criminalização dessa profissão tão 

Comunicou que fez denúncia ao CEPET, bem como oficiou à SEJUS sobre a 

exposição da imagem dos advogados presos. 3.5) Orientou os membros da comissão a 

mostrarem a portaria de nomeação quando forem averiguar os livros de ocorrência

comissão fez inspeção no presídio feminino de Bubu numa manhã e, à tarde, 

15 advogados de variadas subseções sem qualquer portaria de no

Conforme já exposto na última reunião, foi expedido um ofício à SEJUS

prisionais verificassem, antes das inspeções, se os advogados estão 

devidamente nomeados por Portaria. 3.5.3) Dessa forma, a Dra. Manoela conclamou a todos os 

membros que leiam todas as atas disponíveis no site da OAB para rep

POR FIM, exauridas todos os temas da pauta, a 

Advocacia Criminal e Política Penitenciária, Dra. Manoela Soares A

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, 

Silveira de Souza Rocha, Secretária da Comissão da Advocacia Criminal e Política 

, lavrei a presenteata. 

Manoela Soares Araújo Santos  Baltazar da Silva Moreira Junior

Hândala Silveira de Souza Rocha 
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A Dra. Manoela informou que todas as atas e relatórios se encontram 

o canal mais democrático, considerando que existem 

Ressaltou que, no início 

a das reuniões dessa comissão. 

ÃO PRECISA TER UM FOCO, QUESTIONANDO QUAL 

3.4) Informou que esteve 

cuidemos da advocacia 

, não permitindo a criminalização dessa profissão tão 

bem como oficiou à SEJUS sobre a 

Orientou os membros da comissão a 

mostrarem a portaria de nomeação quando forem averiguar os livros de ocorrência. 3.5.1) 

comissão fez inspeção no presídio feminino de Bubu numa manhã e, à tarde, 

15 advogados de variadas subseções sem qualquer portaria de nomeação, causando um 

foi expedido um ofício à SEJUS, 

risionais verificassem, antes das inspeções, se os advogados estão 

Dessa forma, a Dra. Manoela conclamou a todos os 

membros que leiam todas as atas disponíveis no site da OAB para repassar informações 

POR FIM, exauridas todos os temas da pauta, a Presidente da 

. Manoela Soares Araujo Santos, 

qual, para constar, eu, Hândala 

Advocacia Criminal e Política 

Baltazar da Silva Moreira Junior 


