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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO D

POLÍTICA PENITENCIÁRIA REALIZADA AOS 

AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL EDEZENOVE.

 

Aos vinte e três diasdo mês de 

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

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

Manoela Soares Araújo Santos (Presidente),

Silveira de Souza Rocha (Secretária), 

Gomes, Anderson Silva Gomes,

Carlos Maciel Ferreira, Flavio Fabiano, Ian Alves de Oliveira,

Rafael Almeida de Souza, Sandra Mara Viana,

Wanessa Zimmer de Tassis 

(Membro da Comissão da Advocacia Criminal 

participantes. A Secretária 

agradeçeu a presença. Abrindo os trabalho

dividida em dois momentos

desde a última reunião, ecolhe

pela advocacia criminal. 

REUNIÃO: 1.1) A Dra. Hândala informou que, no dia 30 de julho, reuniu

ABRACRIM, AACES e a Secretária Estadual de Direitos Humanos com o objetivo de dialogar 

sobre as condições estruturais da Penitenciária d

oportunidade, foi relatado que 

em vista que os advogados ficam horas esperando para atender seus clientes.

PSMAI possui uma estrutura muito antiga, não automatizada

unidade ficam no segundo andar

Logo, os advogados são obrigados a esperar o término do banho de sol

clientes, por questão de segurança, conforme alega o Diretor Manoel Leite Neto

Inspetores da unidade, corriqueiramente, realiza

Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção do Espírito Santo 

Comissões OAB-ES 

Assessoria de Apoio às Comissões – OAB-ES 
Rua Alberto de Oliveira Santos, 59 – Ed. Ricamar – 3º andar – Centro – Vitória 

Telefone: 3232-5606 - e-mail: comissoes@oabes.org.br 

O ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA ADVOCACIA CRIMINAL E 

POLÍTICA PENITENCIÁRIA REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS

DO ANO DE DOIS MIL EDEZENOVE. 

do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove

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

Advocacia Criminal e Política Penitenciária, com a presença dos 

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

Silveira de Souza Rocha (Secretária), Adilson Caetano da Silva Mazza,

Gomes, Anderson Silva Gomes,Armstrong Brito Ramos Sales, Felipe Morais Matta, 

Flavio Fabiano, Ian Alves de Oliveira,Maria Madalena de Souza,

Rafael Almeida de Souza, Sandra Mara Viana, Terezinha Sant’ana de Castro, Thaiz de Souza, 

Wanessa Zimmer de Tassis e Valdemir Soares Vanderlei; a convidada: 

(Membro da Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária 

Secretária da Comissão, Dra. Hândala Rocha, cumprimentou a todos

Abrindo os trabalhos, a Dra. Hândala esclareceu que

momentos, quais sejam: informar as diligências realizadas pela comissão, 

olher as demandasrelacionadas aos principais problemas enf

. 1) DILIGÊNCIAS REALIZADAS DESDE A 

Hândala informou que, no dia 30 de julho, reuniu

ABRACRIM, AACES e a Secretária Estadual de Direitos Humanos com o objetivo de dialogar 

sobre as condições estruturais da Penitenciária de Segurança Máxima I de Viana. 

que a referida unidade é a mais problemática para a advocacia, tendo 

em vista que os advogados ficam horas esperando para atender seus clientes.

a muito antiga, não automatizada. Além disso, as galerias daquela 

unidade ficam no segundo andar, ao entorno de um vão central, onde ocorre o banho de sol. 

Logo, os advogados são obrigados a esperar o término do banho de sol

questão de segurança, conforme alega o Diretor Manoel Leite Neto

da unidade, corriqueiramente, realizam revistas abusivas nos documentos dos 
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ACIA CRIMINAL E 

VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE 

nove horas, no plenário 

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

Advocacia Criminal e Política Penitenciária, com a presença dos membros 

Baltazar da Silva Moreira Junior (Vice), Hândala 

n Caetano da Silva Mazza, Anderson Burke 

Felipe Morais Matta, Filipe 

Maria Madalena de Souza, 

Terezinha Sant’ana de Castro, Thaiz de Souza, 

 Cinthia Roldi da Cruz 

 de Colatina) e demais 

, cumprimentou a todos e 

esclareceu que a reunião seria 

ncias realizadas pela comissão, 

problemas enfrentados 

NCIAS REALIZADAS DESDE A ÚLTIMA 

Hândala informou que, no dia 30 de julho, reuniu-se esta Comissão, 

ABRACRIM, AACES e a Secretária Estadual de Direitos Humanos com o objetivo de dialogar 

e Segurança Máxima I de Viana. 1.1.1) Nesta 

a referida unidade é a mais problemática para a advocacia, tendo 

em vista que os advogados ficam horas esperando para atender seus clientes. Isso porque, a 

Além disso, as galerias daquela 

, onde ocorre o banho de sol. 

Logo, os advogados são obrigados a esperar o término do banho de sol para atender seus 

questão de segurança, conforme alega o Diretor Manoel Leite Neto. Ademais, os 

revistas abusivas nos documentos dos 
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advogados e, ainda, proíbe a entrada de seus relógios, violando as prerrogativas da advocacia. 

1.1.2) Foi relatado, também, que a PSMAI é marcada por sérios problemas de direitos 

humanos. Segundo consta, algumas celas não possuem acesso à água e, por isso,

mangueiras, as quais não ficam disponíveis 24 horas por dia. No pátio de visitas, a tubulação 

está visivelmente precária, de tal modo que o esgoto escorre pelas paredes e empossa no local. 

Além do mais, a escada, que dá acesso ao pátio de visitas 

ferro, notoriamente, arriscada para esse tipo de unidade prisional.

ideal seria interditar a referida unidade, no entanto, enquanto isto não é possível, necessário se 

faz buscar medidas paleativas urgentes. 

Humanos se mostrou receptiva à demandas da advocacia e garantiu que dará andamento às 

reivindicações junto ao Governo Estadual e suas Secretarias. E, inclusive, já marcou uma 

reunião com o Secretário de Estado da Justiça para solucionar a questão. 

informou que a Comissão está acompanhando a ação que a Defensoria Pública Estadual 

ajuizou, em 2016, com o objetivo de interditar a PSMA1. 

na última reunião da Força Tarefa, 

no dia 02/09/2019, organizado pelo CONDEGE e

ressaltando que dezenas de defensores públicos virão para o Estado, bem como o

1.2.1) Segundo consta, o multirão carcerário observará as seguintes teses: reeducandas 

gestantes/lactantes; súmula vinculante 56 do STF; tráfico privilegiado; data base para 

unificação da pena, conforme o último entedimento do 

julgamento de todos os PAD’s

Manoela buscará saber quais pr

Defensoria Pública e se os juízes decidirão de ofício

tendo em vista que os advogados particulares querem formular pedidos 

1.3) A Dra. Manoela informou que o projeto das tornozeleiras eletrônicas já foi instaurado na 

Comarca de Viana/ES, contudo, apresenta r

reeducando pague a manutenção do equipamento através de doação de utensílios para a unidade 

prisional. Sendo assim, a OAB

advocacia e obteve a seguinte resposta:

trabalhando em empresa conveniada com a SEJUS há pelo menos 90 (noventa) dias;
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advogados e, ainda, proíbe a entrada de seus relógios, violando as prerrogativas da advocacia. 

Foi relatado, também, que a PSMAI é marcada por sérios problemas de direitos 

Segundo consta, algumas celas não possuem acesso à água e, por isso,

mangueiras, as quais não ficam disponíveis 24 horas por dia. No pátio de visitas, a tubulação 

está visivelmente precária, de tal modo que o esgoto escorre pelas paredes e empossa no local. 

Além do mais, a escada, que dá acesso ao pátio de visitas e às galerias, é do tipo caracol, de 

ferro, notoriamente, arriscada para esse tipo de unidade prisional. 1.1.3)

ideal seria interditar a referida unidade, no entanto, enquanto isto não é possível, necessário se 

as urgentes. 1.1.4) Diante disso, a Secretária Estadual de Direitos 

Humanos se mostrou receptiva à demandas da advocacia e garantiu que dará andamento às 

reivindicações junto ao Governo Estadual e suas Secretarias. E, inclusive, já marcou uma 

Secretário de Estado da Justiça para solucionar a questão. 1.1.5)

informou que a Comissão está acompanhando a ação que a Defensoria Pública Estadual 

ajuizou, em 2016, com o objetivo de interditar a PSMA1. 1.2) A Dra. Manoela 

na última reunião da Força Tarefa, a OAB foi informada de que o multirão carcerário iniciaria 

/2019, organizado pelo CONDEGE e CNJ, com base nas informações do SEEU, 

ressaltando que dezenas de defensores públicos virão para o Estado, bem como o

Segundo consta, o multirão carcerário observará as seguintes teses: reeducandas 

gestantes/lactantes; súmula vinculante 56 do STF; tráfico privilegiado; data base para 

unificação da pena, conforme o último entedimento do STJ; tornozeleiras el

e todos os PAD’s, no estagio em que se encontram. 1.2.2

buscará saber quais processos serão examinados, quais estão 

Defensoria Pública e se os juízes decidirão de ofício todos os processos conforme tais teses

tendo em vista que os advogados particulares querem formular pedidos 

A Dra. Manoela informou que o projeto das tornozeleiras eletrônicas já foi instaurado na 

, contudo, apresenta requisitos diferentes, visto que exige que o 

reeducando pague a manutenção do equipamento através de doação de utensílios para a unidade 

prisional. Sendo assim, a OAB requereu a formalização do referido projeto para divulgar para a 

e obteve a seguinte resposta: 1.3.1) REQUISITOS OBJETIVOS: 

trabalhando em empresa conveniada com a SEJUS há pelo menos 90 (noventa) dias;
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advogados e, ainda, proíbe a entrada de seus relógios, violando as prerrogativas da advocacia. 

Foi relatado, também, que a PSMAI é marcada por sérios problemas de direitos 

Segundo consta, algumas celas não possuem acesso à água e, por isso, recebem 

mangueiras, as quais não ficam disponíveis 24 horas por dia. No pátio de visitas, a tubulação 

está visivelmente precária, de tal modo que o esgoto escorre pelas paredes e empossa no local. 

e às galerias, é do tipo caracol, de 

1.1.3) Destacou-se que o 

ideal seria interditar a referida unidade, no entanto, enquanto isto não é possível, necessário se 

Diante disso, a Secretária Estadual de Direitos 

Humanos se mostrou receptiva à demandas da advocacia e garantiu que dará andamento às 

reivindicações junto ao Governo Estadual e suas Secretarias. E, inclusive, já marcou uma 

1.1.5) A Dra. Manoela 

informou que a Comissão está acompanhando a ação que a Defensoria Pública Estadual 

A Dra. Manoela comunicou que, 

que o multirão carcerário iniciaria 

CNJ, com base nas informações do SEEU, 

ressaltando que dezenas de defensores públicos virão para o Estado, bem como o DEPEN. 

Segundo consta, o multirão carcerário observará as seguintes teses: reeducandas 

gestantes/lactantes; súmula vinculante 56 do STF; tráfico privilegiado; data base para 

STJ; tornozeleiras eletrônicas; 

1.2.2) Diante disso, a Dra. 

 sendo assistidos pela 

ocessos conforme tais teses, 

tendo em vista que os advogados particulares querem formular pedidos para os seus clientes. 

A Dra. Manoela informou que o projeto das tornozeleiras eletrônicas já foi instaurado na 

equisitos diferentes, visto que exige que o 

reeducando pague a manutenção do equipamento através de doação de utensílios para a unidade 

requereu a formalização do referido projeto para divulgar para a 

REQUISITOS OBJETIVOS:  a) Estar 

trabalhando em empresa conveniada com a SEJUS há pelo menos 90 (noventa) dias; b) Não 
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responder a processo criminal não finalizado ou que não se encontre em fase de execução 

provisória; c)  Não ter praticado, nem ter registrada falta disciplinar nos últimos 12 (doze) 

meses; d) Ter cumprido pelo menos 1/6 (um sexto) da pena total;

para o regime aberto ou livramento condicional dentro do período de 02 (dois) anos, 

máximo; f)  Pagar os custos da tornozeleira eletrônica. 

Residir no endereço declarado, relacionando

faltar ao trabalho e cumprir rigorosamente o horário definido pelo empregador;

aparelho telefônico durante a jornada de trabalho;

empresa onde exerce a atividade laborativa, com observância obrigatória às regras inerentes às 

saídas temporárias e seu respectivo contrato de trabalho;

o trabalho e sua residência, observando o tempo necessário para o deslocamento, devendo 

permanecer o restante do tempo em sua residência;

empresa conveniada, ciente que em caso de enc

apresentar imediatamente à unidade prisional;

funcionamento, comunicando imediatamente à DIMCME caso ocorra alguma inoperância;

Proibição de sair de sua residência no

devendo também permanecer em sua residência durante o repouso noturno, período 

compreendido entre as 20h de um dia até as 06h do dia seguinte, podendo sair apenas para 

trabalhar conforme escala da emp

para tal, informar previamente ao plantonista da DIMCME quando da saída e posteriomente, 

quando de seu retorno, visando a fiscalização e controle por parte da central de monitoramento, 

quando do deslocamento; i)  

viabilizar a comunicação do Juízo com o apenado, quando necessário.

fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições

portar documentos pessoais, bem como o termo de compromisso;

todas as condições impostas pela SEJUS, para com o uso do equipamento de monitoração 

eletrônica, prestando todas as informações que lhe forem solicitadas.

relatou que a Magistrada Gisele já realizou a primeira audiência por videoconferência com a 

Defensoria Pública e, em breve, realizará também com advogados particulares 

problemática de ausencia de
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responder a processo criminal não finalizado ou que não se encontre em fase de execução 

Não ter praticado, nem ter registrada falta disciplinar nos últimos 12 (doze) 

Ter cumprido pelo menos 1/6 (um sexto) da pena total; e)  Estar apto à progressão 

para o regime aberto ou livramento condicional dentro do período de 02 (dois) anos, 

Pagar os custos da tornozeleira eletrônica. 1.3.2) REQUISITOS SUBJETIVOS:

Residir no endereço declarado, relacionando-se bem com seus familiares e vizinhos;

faltar ao trabalho e cumprir rigorosamente o horário definido pelo empregador;

aparelho telefônico durante a jornada de trabalho; d)  Demonstrar produtividade junto a 

empresa onde exerce a atividade laborativa, com observância obrigatória às regras inerentes às 

saídas temporárias e seu respectivo contrato de trabalho; e)  Cumprir rigorosamente a rota entre 

o trabalho e sua residência, observando o tempo necessário para o deslocamento, devendo 

permanecer o restante do tempo em sua residência; f)  Manter o vínculo de trabalho com a 

empresa conveniada, ciente que em caso de encerramento do posto de trabalho deve se 

apresentar imediatamente à unidade prisional; g)  Manter a tornozeleira eletrônica em perfeito 

funcionamento, comunicando imediatamente à DIMCME caso ocorra alguma inoperância;

Proibição de sair de sua residência nos finais de semana e dias em que não houver expediente, 

devendo também permanecer em sua residência durante o repouso noturno, período 

compreendido entre as 20h de um dia até as 06h do dia seguinte, podendo sair apenas para 

trabalhar conforme escala da empregadora, ou, ainda, em caso de atenção à sua saúde, devendo 

para tal, informar previamente ao plantonista da DIMCME quando da saída e posteriomente, 

quando de seu retorno, visando a fiscalização e controle por parte da central de monitoramento, 

 Fornecer, obrigatoriamente, um número de telefone hábil, a fim de 

viabilizar a comunicação do Juízo com o apenado, quando necessário.

fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições

portar documentos pessoais, bem como o termo de compromisso; l)  Cumprir rigorosamente 

todas as condições impostas pela SEJUS, para com o uso do equipamento de monitoração 

eletrônica, prestando todas as informações que lhe forem solicitadas. 

relatou que a Magistrada Gisele já realizou a primeira audiência por videoconferência com a 

Defensoria Pública e, em breve, realizará também com advogados particulares 

problemática de ausencia de escolta para as audiências. 1.4.1) Neste momento, Dr. Wanderson 
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responder a processo criminal não finalizado ou que não se encontre em fase de execução 

Não ter praticado, nem ter registrada falta disciplinar nos últimos 12 (doze) 

Estar apto à progressão 

para o regime aberto ou livramento condicional dentro do período de 02 (dois) anos, no 

REQUISITOS SUBJETIVOS: a)  

se bem com seus familiares e vizinhos; b)  Não 

faltar ao trabalho e cumprir rigorosamente o horário definido pelo empregador; c)  Não portar 

Demonstrar produtividade junto a 

empresa onde exerce a atividade laborativa, com observância obrigatória às regras inerentes às 

Cumprir rigorosamente a rota entre 

o trabalho e sua residência, observando o tempo necessário para o deslocamento, devendo 

Manter o vínculo de trabalho com a 

erramento do posto de trabalho deve se 

Manter a tornozeleira eletrônica em perfeito 

funcionamento, comunicando imediatamente à DIMCME caso ocorra alguma inoperância; h)  

s finais de semana e dias em que não houver expediente, 

devendo também permanecer em sua residência durante o repouso noturno, período 

compreendido entre as 20h de um dia até as 06h do dia seguinte, podendo sair apenas para 

regadora, ou, ainda, em caso de atenção à sua saúde, devendo 

para tal, informar previamente ao plantonista da DIMCME quando da saída e posteriomente, 

quando de seu retorno, visando a fiscalização e controle por parte da central de monitoramento, 

Fornecer, obrigatoriamente, um número de telefone hábil, a fim de 

viabilizar a comunicação do Juízo com o apenado, quando necessário. j)  Submeter-se à 

fiscalização das autoridades encarregadas de supervisionar as presentes condições; k)  Sempre 

Cumprir rigorosamente 

todas as condições impostas pela SEJUS, para com o uso do equipamento de monitoração 

 1.4) A Dra. Manoela 

relatou que a Magistrada Gisele já realizou a primeira audiência por videoconferência com a 

Defensoria Pública e, em breve, realizará também com advogados particulares para desafogar a 

Neste momento, Dr. Wanderson 
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Simon demonstrou preocupação com as audiências por videoconferência, uma vez que certos 

assuntos devem ser tratados pessoalmente com o cliente. 

esclareceu que terá um advogado no fórum e um outro advogado na unidade prisional. Além 

disso, as cameras ficam ligadas initerruptamente e tem um telefone que fala reservadamente 

com os dois ambientes. 1.4.3

videoconferencia não são obrigatórias e

acompanhando para evitar violações de direitos individuais e

1.5)O Dr. Baltazar informou que a Comissão reali

em Colatina, em consonância com a pretendida interiorização da atual gestão

os advogados se sentiram pertencidos

frentes de trabalho da nossa Comissão

criminal da região. 1.5.2) O Dr. Baltazar destacou que a advocacia de Colatina reclamou muito 

das decisões idênticas dos Magistrados, bem como da remessa dos processos para o MP após a 

defesa prévia. Diante disso, a Comissão irá discutir formas de atuação para essas problemáticas. 

1.5.3) Neste momento, a Dra. Cinthia relatou que participou da reunião em Colatina e sentiu a 

OAB mais próxima do advogado do interior. Além disso, informou que

informações e repassará para as cidades adjacentes. 

Comissão realizará reuniões intinerantes nas subseções de L

segunda quinzena de setembro e pediu a ajuda dos demais membros

destacou que a OAB voltou a participar, como ouvinte, das reuniões da C

Interintitucional do Sistema Socioeducativo e já requereu a formalização como membro 

efetivo. Além disso, a OAB requereu acesso ao sistema chamado

que contém diversos dados sobre os menores infratores. 

Comissão realizou inspeção 

as providências cabíveis com urgência

estará disponível no site da OAB. 

penitenciários ouvem as conversas dos advogados com seus clientes a uma distância de 2 ou 3 

metros, tendo em vista que não tem portas no local. 

média, não tem cadeiras, não tem telefones e os presos ficam algemados durante o atendimento. 

1.8) A Dra. Manoela comunicou que, ainda, recebe muitas reclamações da internet da 
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preocupação com as audiências por videoconferência, uma vez que certos 

assuntos devem ser tratados pessoalmente com o cliente. 1.4.2) Em seguida, a Dra. Manoela 

esclareceu que terá um advogado no fórum e um outro advogado na unidade prisional. Além 

as cameras ficam ligadas initerruptamente e tem um telefone que fala reservadamente 

1.4.3) Dra. Manoela esclareceu ainda que tais audiências por 

são obrigatórias e estão em fase de teste e a 

para evitar violações de direitos individuais e de prerrogativas da advocacia

Dr. Baltazar informou que a Comissão realizou uma reunião itenerante muito proveitosa 

em Colatina, em consonância com a pretendida interiorização da atual gestão

os advogados se sentiram pertencidos. 1.5.1) Durante a referida reunião, foi possível expor as 

ossa Comissão Seccional e colher as demandas específicas da advocacia 

O Dr. Baltazar destacou que a advocacia de Colatina reclamou muito 

das decisões idênticas dos Magistrados, bem como da remessa dos processos para o MP após a 

efesa prévia. Diante disso, a Comissão irá discutir formas de atuação para essas problemáticas. 

Neste momento, a Dra. Cinthia relatou que participou da reunião em Colatina e sentiu a 

róxima do advogado do interior. Além disso, informou que

informações e repassará para as cidades adjacentes. 1.5.4) A Dra. Manoela informou que a 

Comissão realizará reuniões intinerantes nas subseções de Linhares e

segunda quinzena de setembro e pediu a ajuda dos demais membros

destacou que a OAB voltou a participar, como ouvinte, das reuniões da C

do Sistema Socioeducativo e já requereu a formalização como membro 

Além disso, a OAB requereu acesso ao sistema chamado Business Intellingence 

que contém diversos dados sobre os menores infratores. 1.7) A Dra. Manoela ressaltou que

 em todos os parlatórios da Unidade Prisional de Colatina

com urgência. Frisou, ainda, que, em breve, o relatório da inspeção 

estará disponível no site da OAB. 1.7.1) Segundo ela, na unidade de semiaberto,

penitenciários ouvem as conversas dos advogados com seus clientes a uma distância de 2 ou 3 

não tem portas no local. 1.7.2) Além disso, na unidade de segurança 

média, não tem cadeiras, não tem telefones e os presos ficam algemados durante o atendimento. 

A Dra. Manoela comunicou que, ainda, recebe muitas reclamações da internet da 
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preocupação com as audiências por videoconferência, uma vez que certos 

Em seguida, a Dra. Manoela 

esclareceu que terá um advogado no fórum e um outro advogado na unidade prisional. Além 

as cameras ficam ligadas initerruptamente e tem um telefone que fala reservadamente 

eceu ainda que tais audiências por 

estão em fase de teste e a Comissão está 

prerrogativas da advocacia. 

zou uma reunião itenerante muito proveitosa 

em Colatina, em consonância com a pretendida interiorização da atual gestão, ressaltando que 

Durante a referida reunião, foi possível expor as 

e colher as demandas específicas da advocacia 

O Dr. Baltazar destacou que a advocacia de Colatina reclamou muito 

das decisões idênticas dos Magistrados, bem como da remessa dos processos para o MP após a 

efesa prévia. Diante disso, a Comissão irá discutir formas de atuação para essas problemáticas. 

Neste momento, a Dra. Cinthia relatou que participou da reunião em Colatina e sentiu a 

róxima do advogado do interior. Além disso, informou que absorveu as 

A Dra. Manoela informou que a 

inhares e de São Mateus na 

segunda quinzena de setembro e pediu a ajuda dos demais membros. 1.6) O Dr. Baltazar 

destacou que a OAB voltou a participar, como ouvinte, das reuniões da Comissão 

do Sistema Socioeducativo e já requereu a formalização como membro 

Business Intellingence - BI, 

A Dra. Manoela ressaltou que esta 

nidade Prisional de Colatina e tomará 

Frisou, ainda, que, em breve, o relatório da inspeção 

na unidade de semiaberto, os inspetores 

penitenciários ouvem as conversas dos advogados com seus clientes a uma distância de 2 ou 3 

Além disso, na unidade de segurança 

média, não tem cadeiras, não tem telefones e os presos ficam algemados durante o atendimento. 

A Dra. Manoela comunicou que, ainda, recebe muitas reclamações da internet da sala da 
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OAB na Custódia. 1.8.1) Diante disso, já requereu ao setor de TI da OAB que o modem fique 

trancado em um armário com chaves

postulou que a sala fique fechada com chaves disponível somente para os a

instaurada uma câmera de monitoramento 24h por dia. 

que existe um cabo de rede na sala da OAB

e, frequentemente, a internet dos advogados não funci

esta Comissão está providenciando uma sala da OAB disponível 24h por dia dentro do 

Complexo de Viana e também de Xuri, tendo em vista que a sala na Custódia só funciona no 

horário de expediente do setor. Inclusive, me

PSMAI, Central de Alvarás, ressaltando que os advogados clamaram por uma sala mais 

próxima das principais unidades prisionais. 

parlatórios do PSMAII, o preso tem que 

haja comunicação. 1.9.1) Neste momento, a Dra. Cinthia ressalvou que, nos parlatórios de 

Serra, acontece o mesmo. 1.9.2)

PSMAII estaria juntando as guias de remição no SEEU e também uma petição feita pela 

unidade, pedindo a remição. Diante disso, entrou em contato com o Diretor da referida unidade, 

tendo em vista que o pedido de remição é papel do advogado e ele 

esse tipo de pedido, juntando apenas a planilha de remição

Filipe Carlos mencionou que, salvo engano, em Vila Velha ou Viana, a magistrada determinou 

que os servidores devem diligenciar a remição 

isto é, apenas com a juntada das guias de remição. 

expedido um ofício à Coordenadoria das Varas Criminais, solicitando, novamente, a 

comunicação da Seccional sobre os sorteios dos jurados das Varas de Júri, t

esta informação não tem chegado à OAB. 

expedido um ofício à SEJUS, solicitando que as Unidades Prisionais verificassem, antes das 

inspeções, se os advogados estão devidamente nomeados por 

comunicou que esta Comissão 

para adequá-la à realidade. Diante disso

advogados criminalistas possam discutir a

explicou que, após a alteração da Tabela de Honorários, a OAB pretende instituir 
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Diante disso, já requereu ao setor de TI da OAB que o modem fique 

trancado em um armário com chaves, limitando o acesso com login e senha

postulou que a sala fique fechada com chaves disponível somente para os a

instaurada uma câmera de monitoramento 24h por dia. 1.8.2) Neste momento, Dr. Ian relatou 

na sala da OAB que está sendo utilizado pelos servidores da SEJUS 

e, frequentemente, a internet dos advogados não funciona.1.8.3) A Dra. Manoela destacou que 

esta Comissão está providenciando uma sala da OAB disponível 24h por dia dentro do 

Complexo de Viana e também de Xuri, tendo em vista que a sala na Custódia só funciona no 

horário de expediente do setor. Inclusive, mencionou que, em Viana, se cogita o PSMEI, 

PSMAI, Central de Alvarás, ressaltando que os advogados clamaram por uma sala mais 

próxima das principais unidades prisionais. 1.9) O Dr. Wanderson Simon 

, o preso tem que tirar o telefone (de ferro) do gancho

Neste momento, a Dra. Cinthia ressalvou que, nos parlatórios de 

1.9.2) A Dra. Manoela comunicou que recebeu 

ando as guias de remição no SEEU e também uma petição feita pela 

unidade, pedindo a remição. Diante disso, entrou em contato com o Diretor da referida unidade, 

tendo em vista que o pedido de remição é papel do advogado e ele se 

, juntando apenas a planilha de remição. 1.9.3) Nesta oportunidade, o Dr. 

Filipe Carlos mencionou que, salvo engano, em Vila Velha ou Viana, a magistrada determinou 

que os servidores devem diligenciar a remição no sistema SEEU, sem pedido

apenas com a juntada das guias de remição. 1.10) A Dra. Manoela noticiou que foi 

expedido um ofício à Coordenadoria das Varas Criminais, solicitando, novamente, a 

comunicação da Seccional sobre os sorteios dos jurados das Varas de Júri, t

esta informação não tem chegado à OAB. 1.11) Além disso, a Dra. Manoela informou que foi 

expedido um ofício à SEJUS, solicitando que as Unidades Prisionais verificassem, antes das 

inspeções, se os advogados estão devidamente nomeados por Portaria. 1.12)

Comissão está revisando a tabela da OAB, no que tange a 

Diante disso, marcará uma Reunião Extrordinária para que todos os 

advogados criminalistas possam discutir as alterações. 1.13) Neste momento,

, após a alteração da Tabela de Honorários, a OAB pretende instituir 
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Diante disso, já requereu ao setor de TI da OAB que o modem fique 

, limitando o acesso com login e senha. Além disso, 

postulou que a sala fique fechada com chaves disponível somente para os advogados e que seja 

Neste momento, Dr. Ian relatou 

utilizado pelos servidores da SEJUS 

Dra. Manoela destacou que 

esta Comissão está providenciando uma sala da OAB disponível 24h por dia dentro do 

Complexo de Viana e também de Xuri, tendo em vista que a sala na Custódia só funciona no 

ncionou que, em Viana, se cogita o PSMEI, 

PSMAI, Central de Alvarás, ressaltando que os advogados clamaram por uma sala mais 

O Dr. Wanderson Simon advertiu que,nos 

do gancho primeiro, para que 

Neste momento, a Dra. Cinthia ressalvou que, nos parlatórios de 

que recebeu a informação de que a 

ando as guias de remição no SEEU e também uma petição feita pela 

unidade, pedindo a remição. Diante disso, entrou em contato com o Diretor da referida unidade, 

se compremeteu a cessar 

Nesta oportunidade, o Dr. 

Filipe Carlos mencionou que, salvo engano, em Vila Velha ou Viana, a magistrada determinou 

sem pedido e sem decisão, 

A Dra. Manoela noticiou que foi 

expedido um ofício à Coordenadoria das Varas Criminais, solicitando, novamente, a 

comunicação da Seccional sobre os sorteios dos jurados das Varas de Júri, tendo em vista que 

Além disso, a Dra. Manoela informou que foi 

expedido um ofício à SEJUS, solicitando que as Unidades Prisionais verificassem, antes das 

1.12) A Dra. Manoela 

tabela da OAB, no que tange a área criminal, 

marcará uma Reunião Extrordinária para que todos os 

Neste momento, o Dr. Baltazar 

, após a alteração da Tabela de Honorários, a OAB pretende instituir o “Canal de 
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Aviltamento”,com o objetivo de receber denúncias de fixação de diversos tipos de honorários. 

1.14) A Dra. Manoela ressaltou que esta Comissão está acompanhando o Concurso de 

Delegado da Polícia Civil do Estado, destacando que 

anuladas na 1ª fase. 1.14.1)

prerrogativas da advocacia, com o proposito de garantir 

aprovados, bem como a valorização dos títulos acadêmicos. 

maioria dos aprovados na 1ª fase é do Espírito Santo e que 2ª fase seria d

Nesta oportunidade, a Dra. Manoela informou que dialogou com 

sobre a problemática do DPJ de Serra

requerimento do relatório de quantas ocorrências chegam, horários de 

lavratura do BU.1.15) O Dr. Baltazar ressaltou já existe uma agenda de 

final do ano, na Seccional e requereu o apoio de todos com a divulgação e participação, 

destacando que estes cursos serão estendidos para o i

Manoela destacou que haverá um evento de comemoração do dia do advogado criminalista no 

dia 04/12/2019. 1.15.2) Além disso, informou que haverá um curso com Alexandre Morais 

Rosa sobre Teoria dos Jogos, bem como uma Ment

DAS PRINCIPAIS DEMANDAS

Pimentel questionou o andamento dos PAD’s oriundos da “rebelião” ocorrida na CASCUVV 

no dia 26/05/2019, ressaltando que o prazo de 90 dias está acabando. 

Dra. Manoela destacou que 

inspetores. Segundo consta, tudo ocorreu porque alguns presos foram impedidos de

visita e o inspetor Pablo teria usado

2.1.2) Aparentemente, houve equívoco na forma ou

Diante disso, a OAB requereu o afastamento do 

atualmente, ele NÃO trabalha 

relatório do ocorrido foi encaminhado ao CEPET e

acompanhamento. 2.1.4) Informou, também, que alguns presos já foram absolvidos e que a 

morosidade dos PAD’s é uma realidade do Estado, em razão do volume, contudo, irá cobrar 

maior agilidade. Porém acredita que os 140 PADs serão julgados no mutirão carcerário

Dr. Ricardo Pimentel informou que as equipes de saúde do CDPVII e PEVVI continuam não 
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”,com o objetivo de receber denúncias de fixação de diversos tipos de honorários. 

ressaltou que esta Comissão está acompanhando o Concurso de 

da Polícia Civil do Estado, destacando que houve aditamento do edital e questões 

1.14.1) Além disso, ressaltou que a OAB sugestionou

com o proposito de garantir um prefil mais garantista e técnico dos 

aprovados, bem como a valorização dos títulos acadêmicos. 1.14.2) Comunicou, ainda, que a 

maioria dos aprovados na 1ª fase é do Espírito Santo e que 2ª fase seria d

Nesta oportunidade, a Dra. Manoela informou que dialogou com um delegado lotado na

DPJ de Serra, no que tange à morosidade dos atendimentos e fez o 

requerimento do relatório de quantas ocorrências chegam, horários de 

Dr. Baltazar ressaltou já existe uma agenda de 

final do ano, na Seccional e requereu o apoio de todos com a divulgação e participação, 

destacando que estes cursos serão estendidos para o interior. 1.15.1)

Manoela destacou que haverá um evento de comemoração do dia do advogado criminalista no 

Além disso, informou que haverá um curso com Alexandre Morais 

Rosa sobre Teoria dos Jogos, bem como uma Mentoria de HC na Seccional. 

DEMANDAS DA ADVOCACIA CRIMINAL:

questionou o andamento dos PAD’s oriundos da “rebelião” ocorrida na CASCUVV 

, ressaltando que o prazo de 90 dias está acabando. 2.1.1

que esteve presente no dia dos fatos e entrevistou alguns presos e 

, tudo ocorreu porque alguns presos foram impedidos de

inspetor Pablo teria usado gás de pimenta, que atingiu os familiares dos 

houve equívoco na forma ou na quantidade do us

Diante disso, a OAB requereu o afastamento do inspetor Pabloe foi infor

trabalha mais naquela unidade. 2.1.3) A Dra. Manoela ressalvou que o 

orrido foi encaminhado ao CEPET e a Comissão está fazendo o 

Informou, também, que alguns presos já foram absolvidos e que a 

dos PAD’s é uma realidade do Estado, em razão do volume, contudo, irá cobrar 

. Porém acredita que os 140 PADs serão julgados no mutirão carcerário

o Pimentel informou que as equipes de saúde do CDPVII e PEVVI continuam não 
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”,com o objetivo de receber denúncias de fixação de diversos tipos de honorários. 

ressaltou que esta Comissão está acompanhando o Concurso de 

houve aditamento do edital e questões 

sugestionou questões sobre 

um prefil mais garantista e técnico dos 

Comunicou, ainda, que a 

maioria dos aprovados na 1ª fase é do Espírito Santo e que 2ª fase seria dia 22/09/2019. 1.14.3) 

um delegado lotado na SESP 

, no que tange à morosidade dos atendimentos e fez o 

requerimento do relatório de quantas ocorrências chegam, horários de chegada e horário de 

Dr. Baltazar ressaltou já existe uma agenda de cursos práticos, até o 

final do ano, na Seccional e requereu o apoio de todos com a divulgação e participação, 

1.15.1) Em seguida, a Dra. 

Manoela destacou que haverá um evento de comemoração do dia do advogado criminalista no 

Além disso, informou que haverá um curso com Alexandre Morais 

oria de HC na Seccional. 2) COLHEITA 

: 2.1) O Dr. Ricardo 

questionou o andamento dos PAD’s oriundos da “rebelião” ocorrida na CASCUVV 

1.1) Neste momento, a 

e entrevistou alguns presos e 

, tudo ocorreu porque alguns presos foram impedidos de sair para a 

familiares dos detentos. 

uso do gás de pimenta. 

e foi informada de que, 

A Dra. Manoela ressalvou que o 

a Comissão está fazendo o 

Informou, também, que alguns presos já foram absolvidos e que a 

dos PAD’s é uma realidade do Estado, em razão do volume, contudo, irá cobrar 

. Porém acredita que os 140 PADs serão julgados no mutirão carcerário. 2.2) O 

o Pimentel informou que as equipes de saúde do CDPVII e PEVVI continuam não 
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atendendo os advogados, apesar do ofício expedido pela Gerência de Saúde. 

momento, a Dra. Ticiane e a Dra. O

omitidas dos prontuários de seus clientes. 

um representante da Gerência de Saúde

desta Comissão e, assim, colher as demandas dos advogados e tirar as

O Dr. Rafael Almeida sugeriu que o Presidente da OAB

respeito da preservação da presunção de inocência das advogadas presas recentemente na 

“Operação Ponto Cego”, tendo em vista que a advocacia criminal está se

pela sociedade. Além disso, postulou providências da OAB

administrativo, cível e criminal, no caso de absolvição das referidas advogadas. 

momento, o Dr. Flávio Fabiano, o Dr. Jhonatan e

as palavras do colega, ressalvando as prerrogativas da advocacia

Manoela informou que repassará estas demandas à Diretoria 

o Dr. José Carlos Rizk Filho,

criminalização da advocacia

auditório da OAB/ES. POR FIM, exauridas todos os temas da pauta, a 

da Advocacia Criminal e Política Penitenciária, Dr

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

Souza Rocha, Secretária da Comissão d

presente ata. 

 

 

Manoela Soares Araújo Santos
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atendendo os advogados, apesar do ofício expedido pela Gerência de Saúde. 

momento, a Dra. Ticiane e a Dra. Ohila ressalvaram que algumas informações estão sendo 

as dos prontuários de seus clientes. 2.2.2) Diante disso, a Dra. Hândala propôs 

Gerência de Saúde do Sistema Penal para participarda

colher as demandas dos advogados e tirar as respectivas

Dr. Rafael Almeida sugeriu que o Presidente da OAB/ES se manifeste publicamente à 

respeito da preservação da presunção de inocência das advogadas presas recentemente na 

”, tendo em vista que a advocacia criminal está se

disso, postulou providências da OAB/ES, isto é, ações no âmbito 

administrativo, cível e criminal, no caso de absolvição das referidas advogadas. 

Flávio Fabiano, o Dr. Jhonatan e a Dra. Ohila manifestaram 

, ressalvando as prerrogativas da advocacia. 2.3.2)

repassará estas demandas à Diretoria e propôs uma reunião

José Carlos Rizk Filho, Raphael Câmara, Renan Salles e Eduardo Sarlo para tratar da 

criminalização da advocacia, a qual foi marcada para acontecer no dia 02/09/2019 às 18h, no 

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

Criminal e Política Penitenciária, Dra. Manoela Soares Araujo

e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, 

Souza Rocha, Secretária da Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciá

Manoela Soares Araújo Santos  Baltazar da Silva Moreira Junior

Hândala Silveira de Souza Rocha 
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atendendo os advogados, apesar do ofício expedido pela Gerência de Saúde. 2.2.1) Neste 

ressalvaram que algumas informações estão sendo 

Diante disso, a Dra. Hândala propôs chamar 

participarda próxima reunião 

respectivas dúvidas. 2.3) 

se manifeste publicamente à 

respeito da preservação da presunção de inocência das advogadas presas recentemente na 

”, tendo em vista que a advocacia criminal está sendo criminalizada 

, isto é, ações no âmbito 

administrativo, cível e criminal, no caso de absolvição das referidas advogadas. 2.3.1) Neste 

manifestaram concordância com 

2.3.2) Em seguida, a Dra. 

e propôs uma reunião aberta com 

Renan Salles e Eduardo Sarlo para tratar da 

, a qual foi marcada para acontecer no dia 02/09/2019 às 18h, no 

residente da Comissão 

raujo Santos, agradeceu 

e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Hândala Silveira de 

Advocacia Criminal e Política Penitenciária, lavrei a 

Baltazar da Silva Moreira Junior 


