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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA

POLÍTICAS PENITENCIÁRIA

ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E

 

Aos dezessete do mês de abril

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

Advocacia Criminal e Política

Araújo Santos (Presidente), 

Souza Rocha (Secretária), Anderson Silva Gomes,

Silva Siqueira, Davi Metzer Dias Soares, 

Fernanda da Silva Zambon,

Jordan Tomazelli Lemos, Josimar Lopes Vieira, 

Rafael Almeida de Souza, Rodrigo Leão de Paiva, Sandr

Castro, Thaiz de Sousa, Wanderson Tomaz Valadares

Matos; da convidada Silvia Maria Lameira Hansen (representante da Comissão da Infancia e 

Juventude e da Comissão da Mulher

Manoela Soares Araújo Santos, cumprimentou a todos

trabalhos, Dra. Manoela esclareceu que 

sejam: 1) informar as diligências realizadas pela comissão, desde a 

demandas relacionadas aos principais 

ultimo, reservamos 20 minutos da reunião para

que desejarem expor seus pontos de vista

inscreveu para tratar de questões práticas sobre a

REALIZADAS DESDE A 

22 de março, membros da comissão se reuniram com as juízas Dra. Gisele

(coordenadora das varas criminais de de exeuções penais, pelo TJ/ES) e

VEP de Vila Velha/ES) e, no dia 08 de abril, se reuniram com a juíza

(juiza da vara de execução penal de Viana/ES),

advogados, inerentes as varas de execução penal e ao sistema SEEU

oportunidade, as juízas comunicaram a 
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O ORDINÁRIA DA COMISSÃO DA ADVOCACIA CRIMINAL E 

PENITENCIÁRIAS REALIZADA AOS DEZESSETE

DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE (17/04/2019) 

abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, no 

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

Advocacia Criminal e Políticas Penitenciárias, com a presença dos membros

 Fernando Admiral Souza (Vice-presidente),

Anderson Silva Gomes, Adilson Caetano da Silva Mazza,

Silva Siqueira, Davi Metzer Dias Soares, Diego Nogueira Cavalcante,

Fernanda da Silva Zambon, Felipe Carlos Maciel Ferreira, Heitor Brandão Dornelles Junior,

Tomazelli Lemos, Josimar Lopes Vieira, Márcio José Luiz, Maria Madalena de Souza, 

Rafael Almeida de Souza, Rodrigo Leão de Paiva, Sandra Mara Viana,Terezinha Sant’a

Wanderson Tomaz Valadares, Wagner Antonio Campana

Silvia Maria Lameira Hansen (representante da Comissão da Infancia e 

e da Comissão da Mulher) e demais participantes. A Presidente da Comissão, Dra. 

Manoela Soares Araújo Santos, cumprimentou a todos e agradeçeu a presença.Abrindo os 

, Dra. Manoela esclareceu que a reunião seria dividida em três 

ncias realizadas pela comissão, desde a última reunião; 

relacionadas aos principais problemas enfrentados pela advocacia criminal

ultimo, reservamos 20 minutos da reunião para uma espécie de “Tribuna Livre

desejarem expor seus pontos de vista, que no caso desta reunião o Dr. Heitor Brandão se 

inscreveu para tratar de questões práticas sobre a audiência de custódia

REALIZADAS DESDE A ÚLTIMA REUNIÃO: 1.1) A Dra. Manoela informou que, no dia

embros da comissão se reuniram com as juízas Dra. Gisele

(coordenadora das varas criminais de de exeuções penais, pelo TJ/ES) e Dra. Graciele

no dia 08 de abril, se reuniram com a juíza Dra. Cristian

(juiza da vara de execução penal de Viana/ES), para dialogar sobre as demandas 

advogados, inerentes as varas de execução penal e ao sistema SEEU

oportunidade, as juízas comunicaram a necessidade de suspensão dos atendimento

eção do Espírito Santo 
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ACIA CRIMINAL E 

DEZESSETE DIAS DO MÊS DE 

horas, no plenário da Sede 

se ordinariamente a Comissão da 

membros Manoela Soares 

presidente), Hândala Silveira de 

Adilson Caetano da Silva Mazza, Bruna 

te, Felipe Morais Mata, 

Felipe Carlos Maciel Ferreira, Heitor Brandão Dornelles Junior, 

Márcio José Luiz, Maria Madalena de Souza, 

Terezinha Sant’ana de 

, Wagner Antonio Campana e Tiago Dias 

Silvia Maria Lameira Hansen (representante da Comissão da Infancia e 

A Presidente da Comissão, Dra. 

e agradeçeu a presença.Abrindo os 

a reunião seria dividida em três momentos, quais 

ltima reunião; 2) colher as 

rentados pela advocacia criminal e 3) por 

Tribuna Livre”, para aqueles 

, que no caso desta reunião o Dr. Heitor Brandão se 

audiência de custódia. 1) DILIGÊNCIAS 

A Dra. Manoela informou que, no dia 

embros da comissão se reuniram com as juízas Dra. Gisele Oliveira 

Dra. Graciele (juiza da 

Dra. Cristiania Lavinia 

sobre as demandas dos 

advogados, inerentes as varas de execução penal e ao sistema SEEU. 1.1.1) Na primeira 

suspensão dos atendimentos nas Varas 
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de Execução por 10 dias úteis, com o fim de cumprir a exigência do CNJ de terminar a 

implantação de todas as guias até o dia 31 de maio de 2019, ressaltando que

urgentes seriam atendidas. Diante disso,

um calendário com a devida antecedência para que os advogados se organizassem. 

Relatou-se que as novas guias 

processam as ações penais não 

recebem os malotes, não aparece

que dificulta a localização quando o advogado possui apenas a informação do nome de seu 

cliente. A orientação da comissão pa

conhecimento, o código de rastreamento do malote que remeteu a

Execução Penal, a fim de facilitar a localização do respectivo malote

da reunião a questão dos processos “

fizeram remessa das guias para as UP’s, e a SEJUS ainda não disponibilizou os

diretores. Motivo pelao qual não é possivel devolver os autos pa

impossibilitado o andamento

dos vencimentos dos bene

providências. De acordo com as juízas, 

token’s para as unidades prisionais é 

sugeriu que a assinatura do diretor do presidio fosse

alternativa à falta de token 

cartório não pode ser negada, por ser prerrogativa do advogado

advogados peticionarem requerendo

exarado no mesmo dia do pedido

autos é determinação do CNJ

os autos físicos para, se for o caso, 

1.1.6) Dra. Manoela enfatizou que o SEEU tem um cálculo mais benéfico

constava no SIEP, para a conceção do livramento condicional

comunicou que membros da comissão participaram da entrega das tornozeleiras

26 de março no Centro Prisional Feminino de Cariacica

de Vila Velha.1.2.1) Sobre os requisitos para a conceção das tornozeleiras,
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de Execução por 10 dias úteis, com o fim de cumprir a exigência do CNJ de terminar a 

implantação de todas as guias até o dia 31 de maio de 2019, ressaltando que

Diante disso, a comissão solicitou a elaboração e disponibilização de 

um calendário com a devida antecedência para que os advogados se organizassem. 

guias estão sendo enviadas por malote digital, enquanto 

não possuem token. Esclareceu que, na caixa de entrada em que 

aparece o nome do condenado, mas sim um código de rastreamento, o 

localização quando o advogado possui apenas a informação do nome de seu 

da comissão para os advogados foi de que: copiem, nos processos de 

conhecimento, o código de rastreamento do malote que remeteu a sentença para a Vara de 

, a fim de facilitar a localização do respectivo malote. 1.1.3

processos “trancados” nas unidades prisionais, pois

fizeram remessa das guias para as UP’s, e a SEJUS ainda não disponibilizou os

diretores. Motivo pelao qual não é possivel devolver os autos para o judiciário, ficando 

andamento, nesses processos. Sendo assim, a comissão requereu a apuração 

efícios dos apenado nos aludidos processos

providências. De acordo com as juízas, acredita-se que o prazo final para a aquisição dos 

token’s para as unidades prisionais é abil de 2019. O Dr. Daniel Marques 

do diretor do presidio fosse feita por arquivo ponto P12, como solução 

 1.1.4) Ressaltou-se que a disponibilização dos autos físicos em 

cartório não pode ser negada, por ser prerrogativa do advogado, dessa forma, recomendou a

requerendo carga, sendo que o despacho concedendo a carga seria 

o pedido. 1.1.5) As juízas comunicaram que a digitalização parcial dos 

do CNJ. Diante disso, a Dra. Manoela orientou os advogados

, se for o caso, peticionar pedindo a digitalização d

Dra. Manoela enfatizou que o SEEU tem um cálculo mais benéfico

constava no SIEP, para a conceção do livramento condicional do apenado. 

embros da comissão participaram da entrega das tornozeleiras

Centro Prisional Feminino de Cariacica e dia 03 de abril 

Sobre os requisitos para a conceção das tornozeleiras,

eção do Espírito Santo 
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de Execução por 10 dias úteis, com o fim de cumprir a exigência do CNJ de terminar a 

implantação de todas as guias até o dia 31 de maio de 2019, ressaltando que todas as medidas 

aboração e disponibilização de 

um calendário com a devida antecedência para que os advogados se organizassem. 1.1.2) 

stão sendo enviadas por malote digital, enquanto as varas que 

na caixa de entrada em que 

, mas sim um código de rastreamento, o 

localização quando o advogado possui apenas a informação do nome de seu 

copiem, nos processos de 

sentença para a Vara de 

1.1.3) Também foi objeto 

” nas unidades prisionais, pois, algumas varas 

fizeram remessa das guias para as UP’s, e a SEJUS ainda não disponibilizou os token’s para os 

ra o judiciário, ficando 

processos. Sendo assim, a comissão requereu a apuração 

aludidos processos, para tomarmos 

azo final para a aquisição dos 

Dr. Daniel Marques pediu a palavra e 

feita por arquivo ponto P12, como solução 

disponibilização dos autos físicos em 

dessa forma, recomendou aos 

, sendo que o despacho concedendo a carga seria 

As juízas comunicaram que a digitalização parcial dos 

os advogados a analisarem 

ção do que for necessário. 

Dra. Manoela enfatizou que o SEEU tem um cálculo mais benéfico, daquele que 

o apenado. 1.2) Dra. Manoela 

embros da comissão participaram da entrega das tornozeleiras eletrônicas: dia 

e dia 03 de abril na Casa de Custódia 

Sobre os requisitos para a conceção das tornozeleiras, informou que esta 
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pautado em um projeto e que

dos apenados que cumprem pena no regime semiaberto de competencia da Vara de Execução 

Penal de Vila Velha (com a juíza, Dra. Graciela), a comissão e

requisitos e condições. 1.2.3)

acompanhando a implantação do método APAC

Manoela destacou que, nos dias 

Seminário de Modernização e 

qual o BDI (Banco de Desenvolvimento Internacional) apresentou disponibilida

projetos de melhorias no sistema carcerário capixaba, para desinchar os presídios e promover a 

ressocialização efetiva. 1.3.1)

apenados estejam vinculados a uma frente de trabalho

unidades prisionais se tornarem autosuficientes

29 de março, membros da comissão se reuniram com Ger

oportunidade, a Gerência explicou que os serviços de saúde prisional das Unidades do Espírito 

Santo é executada, atualmente, atrav

Secretaria de Estado de Justiça e o Instituto Vida e Saúde 

Organização Social. 1.4.1) A Gerência ressaltou que a gestão compartilhada de serviços de 

saúde, no sistema prisional capixaba

casos de média e alta complexidade são encaminhados para o SUS.

Gerência, o Estado do Espírito Santo tem, aproximadamente, 23 mil presos e, no ano de 2018, 

foram realizadas 255 mil atendimentos de saúde, isto é, 

mais de 11 atendimentos por interno

médico particular somente é permitido quando o caso é de urgência e o SUS nã

atender em tempo hábil. Ademais, em regra, não é permitido a entrada de remédios fornecidos 

pela família, tendo em vista que todos os remédios já são fornecidos pelo SUS

algums presos custodiados no

reunião, a Dra. Hândala Rocha questionou sobre o fornecimento de prontuários dos presos aos 

advogados e a Gerência comunicou que, de acordo com a Portaria 

advogados devem apresentar procuração com 

for o familiar do preso devem apresentar autorização do preso com o devido 

Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Espírito Santo 
da Advocacia Criminal e Politicas 
enitenciárias da 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 

que não é obrigatório ao preso o aceite da tornozeleira

dos apenados que cumprem pena no regime semiaberto de competencia da Vara de Execução 

Penal de Vila Velha (com a juíza, Dra. Graciela), a comissão esclare

1.2.3) Dra. Manoela ressalvou que a comissão também está 

a implantação do método APAC, no Estado do Espírito Santo. 

, nos dias 11 e 12 de abril, membros da comissão participaram do 

Seminário de Modernização e Fortalecimento do Sistema Penitenciário do Espírito Santo, no 

qual o BDI (Banco de Desenvolvimento Internacional) apresentou disponibilida

o sistema carcerário capixaba, para desinchar os presídios e promover a 

1.3.1) Dentre os projetos, pode-se destacar a pretensão de que todos os 

apenados estejam vinculados a uma frente de trabalho/estudo/capacitação

se tornarem autosuficientes. 1.4) Dra. Hândala Rocha informou que, no dia 

embros da comissão se reuniram com Gerência de Saúde da SEJUS/ES

Gerência explicou que os serviços de saúde prisional das Unidades do Espírito 

Santo é executada, atualmente, através de Contrato de Gestão (firmado em jan/2018) entre a 

Secretaria de Estado de Justiça e o Instituto Vida e Saúde - INVISA, entidade qualif

A Gerência ressaltou que a gestão compartilhada de serviços de 

a prisional capixaba, se refere ao suporte básico do interno, de modo que os 

casos de média e alta complexidade são encaminhados para o SUS. 1.4.2)

Gerência, o Estado do Espírito Santo tem, aproximadamente, 23 mil presos e, no ano de 2018, 

foram realizadas 255 mil atendimentos de saúde, isto é, superficialmente uma estatistica de 

mais de 11 atendimentos por interno. 1.4.3) A Gerência esclareceu que o atendimento por 

médico particular somente é permitido quando o caso é de urgência e o SUS nã

atender em tempo hábil. Ademais, em regra, não é permitido a entrada de remédios fornecidos 

tendo em vista que todos os remédios já são fornecidos pelo SUS

algums presos custodiados no Centro de Triagem de Viana/ES. 1.4.4)

Dra. Hândala Rocha questionou sobre o fornecimento de prontuários dos presos aos 

advogados e a Gerência comunicou que, de acordo com a Portaria nº. 

advogados devem apresentar procuração com poderes especiais e se o requerente do formulário 

for o familiar do preso devem apresentar autorização do preso com o devido 
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so o aceite da tornozeleira. 1.2.2) No caso 

dos apenados que cumprem pena no regime semiaberto de competencia da Vara de Execução 

eceu, quais seriam os 

anoela ressalvou que a comissão também está 

no Estado do Espírito Santo. 1.3) Dra. 

embros da comissão participaram do 

Penitenciário do Espírito Santo, no 

qual o BDI (Banco de Desenvolvimento Internacional) apresentou disponibilidade para efetivar 

o sistema carcerário capixaba, para desinchar os presídios e promover a 

a pretensão de que todos os 

/estudo/capacitação, a possibilidades das 

Dra. Hândala Rocha informou que, no dia 

aúde da SEJUS/ES. Nesta 

Gerência explicou que os serviços de saúde prisional das Unidades do Espírito 

és de Contrato de Gestão (firmado em jan/2018) entre a 

INVISA, entidade qualificada como 

A Gerência ressaltou que a gestão compartilhada de serviços de 

se refere ao suporte básico do interno, de modo que os 

1.4.2) De acordo com a 

Gerência, o Estado do Espírito Santo tem, aproximadamente, 23 mil presos e, no ano de 2018, 

superficialmente uma estatistica de 

A Gerência esclareceu que o atendimento por 

médico particular somente é permitido quando o caso é de urgência e o SUS não consegue 

atender em tempo hábil. Ademais, em regra, não é permitido a entrada de remédios fornecidos 

tendo em vista que todos os remédios já são fornecidos pelo SUS, excetuando-se 

1.4.4) Durante a referida 

Dra. Hândala Rocha questionou sobre o fornecimento de prontuários dos presos aos 

nº. 195/R de 2016, os 

se o requerente do formulário 

for o familiar do preso devem apresentar autorização do preso com o devido reconhecimento de 



Ordem dos Advogados do Brasil S
Comissão da Advocacia Criminal e Politicas 

Penitenciárias da 

Assessoria de Apoio às Comissões 
Rua Alberto de Oliveira Santos, 59 

Telefone: 3232

      

 

firma. 1.4.5) A Gerência orientou 

equipes de saúde das unidades 

Gerência de Saúde está à disposição para resolver através do email: saude@se

pessoalmente. 1.4.6) O Dr. Fernando Admiral questionou sobre o atendimento precário que, 

muitas vezes, as equipes de saúde das unidades prisionais prestam aos advogados, momento em 

que a Gerência cientificou que faria uma Orientação de atendimento por escrito para 

equipes e enviaria cópia para a OAB/ES.

Cachoeiro de Itapemirim, a Gerência informou que os internos não tinham doenças crônicas, 

bem como não estavam na mesma cela ou galeria.

parada cardiorrespiratória, e o resultado do laudo médico

laudo do terceiro ainda não ficou pronto

elaborados pelo IML de Cachoeiro

(Serviço de Verificação de Óbito de Vitória

Gerência de Saúde da Sejus se mostrou muito solítica, se colocando à di

advogados. 1.4.9) O advogado, 

requeresse a diminuição do prazo 

visto que, atualmente, segundo a portária da SEJUS o prazo é de

comunicou que, no dia 03 

Direitos Humanos da OAB/ES para planejar

Feminicídio. 1.5.1) Esclareceu que 

ações penais de feminicídio 

essa participação. Neste momento, 

atuação da OAB, nestes casos. 

políticas de prevenção ou que a 

advocacia criminal atuasse em prol da legalidade

ações como essa, a exemplo do processo que apura a morte do advogado Emerson)

Manoela comunicou que, no dia 

unidades do complexo penitenciário

visando colher dados da unidade, servidores,

medidas estão sendo tomadas e 
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A Gerência orientou aos advogados, que num primeiro momento, procurem as 

equipes de saúde das unidades prisionais para eventual demanda. Caso o problema persista, a 

Gerência de Saúde está à disposição para resolver através do email: saude@se

O Dr. Fernando Admiral questionou sobre o atendimento precário que, 

, as equipes de saúde das unidades prisionais prestam aos advogados, momento em 

que a Gerência cientificou que faria uma Orientação de atendimento por escrito para 

equipes e enviaria cópia para a OAB/ES. 1.4.7) Sobre os 3 óbitos ocorridos na unida

Cachoeiro de Itapemirim, a Gerência informou que os internos não tinham doenças crônicas, 

bem como não estavam na mesma cela ou galeria. Os três morreram subitamente, após uma 

e o resultado do laudo médico de dois internos

laudo do terceiro ainda não ficou pronto. A Gerência informou, ainda, 

elaborados pelo IML de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que não tem os mesmos recursos do SVO 

(Serviço de Verificação de Óbito de Vitória/ES). 1.4.8) Por fim, a Dra. Hândala enfatizou que a 

Gerência de Saúde da Sejus se mostrou muito solítica, se colocando à di

O advogado, Dr. Daniel Marques, pediu a palavra e sugeriu que a comissão 

do prazo de disponibilização dos prontuários médicos

visto que, atualmente, segundo a portária da SEJUS o prazo é de 15 dias. 

 de abril, membros da comissão se reuniram com a 

a OAB/ES para planejar um evento em todo o estado com a temática do 

Esclareceu que a comussão da Mulher da OAB/ES pretende participar

 a que forem convocadas, sendo que ainda estudam como se dará 

. Neste momento, alguns advogados demonstraram p

nestes casos. Nesse tema surgiram duvidas e sugestões de participação com

que a comissão da mulher atuasse em prol da vítima e a comissão

advocacia criminal atuasse em prol da legalidade (destacando casos em que a OAB particpa de 

ações como essa, a exemplo do processo que apura a morte do advogado Emerson)

Manoela comunicou que, no dia 04 de abril, membros da comissão inspecio

complexo penitenciário de Xuri, em Vila Velha/ES (P1, P2, P3, PSVV e CDPVV)

dados da unidade, servidores, estrutura, internos da unidade

tomadas e que o relatório será apresentado para 
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num primeiro momento, procurem as 

prisionais para eventual demanda. Caso o problema persista, a 

Gerência de Saúde está à disposição para resolver através do email: saude@sejus.es.gov.br ou 

O Dr. Fernando Admiral questionou sobre o atendimento precário que, 

, as equipes de saúde das unidades prisionais prestam aos advogados, momento em 

que a Gerência cientificou que faria uma Orientação de atendimento por escrito para todas as 

Sobre os 3 óbitos ocorridos na unidade de 

Cachoeiro de Itapemirim, a Gerência informou que os internos não tinham doenças crônicas, 

subitamente, após uma 

de dois internos é indeterminado e o 

, ainda, que os laudos foram 

, que não tem os mesmos recursos do SVO 

Dra. Hândala enfatizou que a 

Gerência de Saúde da Sejus se mostrou muito solítica, se colocando à disposição de todos os 

sugeriu que a comissão 

s médicos para 72 horas, 

15 dias. 1.5) A Dra. Manoela 

embros da comissão se reuniram com a Diretoria de 

um evento em todo o estado com a temática do 

pretende participar das 

sendo que ainda estudam como se dará 

demonstraram preocupação com a 

Nesse tema surgiram duvidas e sugestões de participação com 

comissão da mulher atuasse em prol da vítima e a comissão da 

(destacando casos em que a OAB particpa de 

ações como essa, a exemplo do processo que apura a morte do advogado Emerson). 1.6) Dra. 

embros da comissão inspecionaram algumas 

, em Vila Velha/ES (P1, P2, P3, PSVV e CDPVV), 

da unidade, etc. Ressalvou que 

para a comissão. 1.7) Dr. 



Ordem dos Advogados do Brasil S
Comissão da Advocacia Criminal e Politicas 

Penitenciárias da 

Assessoria de Apoio às Comissões 
Rua Alberto de Oliveira Santos, 59 

Telefone: 3232

      

 

Fernando Admiral comunicou que, no dia 

reunião mensal da Comissão 

das vítimas crianças e adolescentes. 

ouvidas em uma única oportunidade, em local adequado, por um profissional

objetivo de não revitimizar, todavia, apenas a

Serra/ES vem aplicando o dep

se sobre o contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o menor é ouvido por um psicólogo 

e o advogado, o promotor e o juiz acompanham o depoimento em outra sala. 

informou que, no dia 12 de abril, m

e o responsável pelo TI da OAB/ES. 

o dia 06 de maio, a internet,

estável. Comentou ainda que, s

a interner da OAB da Custódia,

Marques demonstrou preocupação com 

acesso remoto. 1.8.3) Dr. Daniel t

passo” sobre a utilização do 

advogado. 1.8.3) Dra. Manoela informou que alguns aparelhos de ar condicionado doados pelo 

OAB às unidades prisionais estão apresentando 

tais aparelhos foram doados a SEJUS/ES e que, portanto 

Secretrária de Justiça, sendo bem incluso no

relação aos seus equipamentos, nas unidades prisionais

Wanderson Simon alertou que o PSVV parou de 

para o advogado. Diante disso, a comissão já conversou com a juíza de execução, que 

orientação para o Diretor da unidade. 

catalogando as demandas existentes n

com o objetivo de municiar a comissão para a tomada de

estimular o uso dos livros. Ressaltou que, em algumas unidades, o livro estava na sala do 

diretor e, por isso, requereu que 

Daniel Marques ressaltou que o livro de 

“livro de elogios”, no qual até mesmo diretor responde. 
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Fernando Admiral comunicou que, no dia 08 de abril, membros da comissão participaram da 

Comissão Interinstitucional relacionada ao sistema de direitos e garantias 

das vítimas crianças e adolescentes. 1.7.1) A Lei determina que as vítimas menores sejam 

ouvidas em uma única oportunidade, em local adequado, por um profissional

objetivo de não revitimizar, todavia, apenas a Vara de Infância e Juventude da comarca de

depoimento especial. 1.7.2) Durante a referida reunião, questionou

se sobre o contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o menor é ouvido por um psicólogo 

e o advogado, o promotor e o juiz acompanham o depoimento em outra sala. 

de abril, membros da comissão se reuniram com 

responsável pelo TI da OAB/ES. 1.8.1) Nesta ocasião, a comissão foi informada de que, até 

, na sala da OAB do Complexo Penitenciário de Viana

Comentou ainda que, segundo consta, há refistro de acesso em sites pornográficos

a interner da OAB da Custódia, durante as madrugadas. 1.8.2) Neste momento, Dr. Daniel 

Marques demonstrou preocupação com tal situação e sugeriu a instalação de uma câmera com 

Dr. Daniel também se prontificou a fazer um video contendo um

 SEEU sem token e o cadastramento (loguin e senha) pelo proprio 

Dra. Manoela informou que alguns aparelhos de ar condicionado doados pelo 

is estão apresentando necessidade de manutenção

foram doados a SEJUS/ES e que, portanto passaram a integrar o patrimônio da 

sendo bem incluso no contrato de manutenção que a SEJUS possui em 

relação aos seus equipamentos, nas unidades prisionais. 1.9) Na última reunião

Wanderson Simon alertou que o PSVV parou de disonibilizar o laudo de exame crimino

Diante disso, a comissão já conversou com a juíza de execução, que 

orientação para o Diretor da unidade. 1.10) Dra. Maria Madalena de Souza informou que está 

catalogando as demandas existentes nos livros de ocorrências de todas as unidades prisionais,

municiar a comissão para a tomada de atitudes e, consequentemente, 

estimular o uso dos livros. Ressaltou que, em algumas unidades, o livro estava na sala do 

or e, por isso, requereu que ele retornasse para a portaria. 1.10.1)

ressaltou que o livro de ocorrências, lamentavelmente, tem se tornado um 

, no qual até mesmo diretor responde. 1.10.2) Dra. Manoela disse que ligaria 
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embros da comissão participaram da 

sistema de direitos e garantias 

A Lei determina que as vítimas menores sejam 

ouvidas em uma única oportunidade, em local adequado, por um profissional capacitado, com o 

Vara de Infância e Juventude da comarca de 

Durante a referida reunião, questionou-

se sobre o contraditório e ampla defesa, tendo em vista que o menor é ouvido por um psicólogo 

e o advogado, o promotor e o juiz acompanham o depoimento em outra sala. 1.8) Dra. Manoela 

com a gerente da OAB/ES 

a comissão foi informada de que, até 

do Complexo Penitenciário de Viana/ES estaria 

sites pornográficos, com 

Neste momento, Dr. Daniel 

stalação de uma câmera com 

video contendo um “passo a 

cadastramento (loguin e senha) pelo proprio 

Dra. Manoela informou que alguns aparelhos de ar condicionado doados pelo 

necessidade de manutenção. Esclareceu que 

passaram a integrar o patrimônio da 

que a SEJUS possui em 

última reunião, o Dr. 

laudo de exame criminológico 

Diante disso, a comissão já conversou com a juíza de execução, que enviou 

Dra. Maria Madalena de Souza informou que está 

as as unidades prisionais, 

atitudes e, consequentemente, 

estimular o uso dos livros. Ressaltou que, em algumas unidades, o livro estava na sala do 

1.10.1) Neste momento, Dr. 

ocorrências, lamentavelmente, tem se tornado um 

Dra. Manoela disse que ligaria 
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para cada advogado e para os diret

Dr. Davi Metzer sugeriu que a comissão trate sobre a ausência de humanidade do juízes em 

face dos advogados, bem como crie grupos de estudo com o fim de 

soluções e efetivar medidas em relação aos seguintes temas: 

provisórios aguardando demasiadamente 

de sentença; 1.11.2) problemas com as listas

classe com o projeto anticrime

apresentarmos melhor essa temática 

foi mencionado o nome do Defensor Público Renzo Gama

palestrantes do tema. 2) Dr. Fernando abriu a fala ao público

COLHERAS PRINCIPAIS 

esta Comissão atuará pautada em princ

contribuição de todos os advogados.

audiências foram redesignadas porque os presos não 

situação vai piorar, pois a SEJUS não tem efetivo para r

Ademais, relatou-se que o procedimento de requisição

alteração. 2.2) Dr. Ricardo Pimentel revelou que alguns colegas estão recebendo ameaças 

porque seus clientes estão presos provisoriamente há

ressaltando que na Comarca de Serra tem 6

tem 900. Dr. Ricardo também 

está pedindo para o preso e seu a

enquanto o pressentante do MP continua na sala

Laranja informou que a assistente social, psicóloga, médica, frequentemente, estão negando 

atendimento ao advogado e requereu uma atitude mais drástica em face da SEJUS

apenas uma recomendação. Além disso, comunicou que muitos agentes estão 

equivocadamente que o preso está no banho de sol e, consequentemente, 

ficado horas esperando para atender seu cliente. Também reclamou que nem todas

telefones e emails estão no site da SEJUS e

SEJUS não estão cumprindo o prazo legal do PAD e 

defesa escrita. 2.4) Dr. Jordan
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para cada advogado e para os diretores para orientar sobre a correta utilização dos livros. 

sugeriu que a comissão trate sobre a ausência de humanidade do juízes em 

face dos advogados, bem como crie grupos de estudo com o fim de analisar problemas, estudar 

efetivar medidas em relação aos seguintes temas: 1.11.1) 

provisórios aguardando demasiadamente a marcação da 1ª audiência, redesigações e lavratura 

problemas com as listas de jurados, nas varas de Júri

projeto anticrime. Sobre esse ultumo tema concluiu-se pela necessidade de

temática para os advogados e a sociedade civil

foi mencionado o nome do Defensor Público Renzo Gama e Ricardo Gauveis

Dr. Fernando abriu a fala ao público presente, na reunião,

PRINCIPAIS DEMANDAS DA ADVOCACIA CRIMINAL

esta Comissão atuará pautada em princípios democráticos, possibilitando a 

contribuição de todos os advogados. 2.1) Dr. José Marcos Rosetti Cunha 

audiências foram redesignadas porque os presos não foram conduzidos. 

situação vai piorar, pois a SEJUS não tem efetivo para realizar a condução dos presos. 

o procedimento de requisição do preso para audiências sofreu 

Dr. Ricardo Pimentel revelou que alguns colegas estão recebendo ameaças 

porque seus clientes estão presos provisoriamente há muito tempo esperando o plenário do Júri, 

ressaltando que na Comarca de Serra tem 650 presos provisórios e na Comarca de Cariacica 

também relatou que a juíza Raquel Valhinho, na audiência de custódia

está pedindo para o preso e seu advogado aguardarem a decisão no lado de f

MP continua na sala com a juiza, lavrando a decisão

assistente social, psicóloga, médica, frequentemente, estão negando 

dvogado e requereu uma atitude mais drástica em face da SEJUS

apenas uma recomendação. Além disso, comunicou que muitos agentes estão 

que o preso está no banho de sol e, consequentemente, 

esperando para atender seu cliente. Também reclamou que nem todas

telefones e emails estão no site da SEJUS e deveriam estar. Dr. Pablo relatou que 

não estão cumprindo o prazo legal do PAD e  ignorndoa as materias apresent

Dr. JordanTomazelli Lemos requereu a doação de ar condicionado para o 
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ores para orientar sobre a correta utilização dos livros. 1.11) 

sugeriu que a comissão trate sobre a ausência de humanidade do juízes em 

analisar problemas, estudar 

 quantidade de presos 

a marcação da 1ª audiência, redesigações e lavratura 

Júri e 1.11.3) prejuizos da 

se pela necessidade de 

e a sociedade civil. Nesta oportunidade, 

Gauveis com possiveis 

presente, na reunião, para 

CRIMINAL: destacando que 

ticos, possibilitando a participação e 

 informou que diversas 

conduzidos. Inclusive, soube que a 

ealizar a condução dos presos. 

do preso para audiências sofreu 

Dr. Ricardo Pimentel revelou que alguns colegas estão recebendo ameaças 

muito tempo esperando o plenário do Júri, 

0 presos provisórios e na Comarca de Cariacica 

a audiência de custódia, 

o lado de fora da sala, 

com a juiza, lavrando a decisão. 2.3) Dr. Pablo 

assistente social, psicóloga, médica, frequentemente, estão negando 

dvogado e requereu uma atitude mais drástica em face da SEJUS/ES e não 

apenas uma recomendação. Além disso, comunicou que muitos agentes estão alegando 

que o preso está no banho de sol e, consequentemente, o advogado tem 

esperando para atender seu cliente. Também reclamou que nem todas as portarias, 

relatou que os agentes da 

ignorndoa as materias apresentadas na 

requereu a doação de ar condicionado para o 
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CDP de Guarapari. Também relatou que

apenas dois oficiais de justiça 

Por fim, se prontificou a falar na Tribuna Livre dia 22 de novembro sobre a teoria dos jogos no 

CPP. 2.5) Dr. Heitor Brandão

PSVV. Requereu que as reuniões ordinárias c

Dra. Manoela fez uma votação e todos os presentes concordaram com o novo horário. Por fim,

Dr. Heitor sugeriu a criação de grupos de estudos para analisar os dados estatísticos e, se for o 

caso, ajuizar Habeas Corpus Coletivo. 

ADVOCACIA CRIMINAL NA 

Dr. Heitor Brandão relatou que fez uma pesquisa sobre as audiência

que ocorrem, em média, 25 audiências por dia

O advogado particular tem preferência

Defensoria Pública entra na sala de audiência e os advogados esperam por mais de 2 horas. 

Segundo sua pesquisa, o despre

audiência de custódia seria “como uma espécie de máquina de moer carne”. Muitos juízes não 

tem conhecimento da resolução e, na maioria das vezes, não retiram as algemas do preso por 

questão de segurança. Importante ressaltar que o advogado pode perguntar sobre a vida do 

preso, humanizando a situação, e o pedido de relaxamento de prisão ou liberdade provisória é 

oral. Neste momento, Dr. Rodrigo Leão

que já aconteceu de chegar 

oportunidade, Dr. Jordan requereu que o advogado particular também tivesse preferência nas 

audências da 5ª Vara Criminal de Cariacica, pois ocorrem, em média, 20 audências p

POR FIM, exauridas todos os temas da pauta, a presidente da Comissão, Dr

agradeceu a presença de todos 

sessão, da qual, para constar, eu, 

 

Manoela Soares Araújo Santos
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CDP de Guarapari. Também relatou que, na comarca de Vila Velha, os jurados almoçam 

apenas dois oficiais de justiça que não dão conta de fiscalizar a incomunicabilidade dos jurados. 

Por fim, se prontificou a falar na Tribuna Livre dia 22 de novembro sobre a teoria dos jogos no 

Dr. Heitor Brandão alertou que está ocorrendo uma quarentena de tuberuclose na 

PSVV. Requereu que as reuniões ordinárias começassem 09h da manhã, momento em que a 

Dra. Manoela fez uma votação e todos os presentes concordaram com o novo horário. Por fim,

ação de grupos de estudos para analisar os dados estatísticos e, se for o 

s Coletivo. 3) EXPOSIÇÃO DE QUESTÕ

ADVOCACIA CRIMINAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (TRIBUNA LIVRE)

Dr. Heitor Brandão relatou que fez uma pesquisa sobre as audiências de custódia e constatou 

que ocorrem, em média, 25 audiências por dia, que duram cerca de 05 minutos

O advogado particular tem preferência, porém, se ele não estiver presente no início, a 

Defensoria Pública entra na sala de audiência e os advogados esperam por mais de 2 horas. 

Segundo sua pesquisa, o desprezo ao preso acaba refletindo no advogado, dessa forma, a 

audiência de custódia seria “como uma espécie de máquina de moer carne”. Muitos juízes não 

tem conhecimento da resolução e, na maioria das vezes, não retiram as algemas do preso por 

nça. Importante ressaltar que o advogado pode perguntar sobre a vida do 

preso, humanizando a situação, e o pedido de relaxamento de prisão ou liberdade provisória é 

oral. Neste momento, Dr. Rodrigo Leão de Paiva ressaltou a velocidade das audiências, visto

que já aconteceu de chegar à Custódia 12h40min e a juíza já ter ido embora. Nesta 

oportunidade, Dr. Jordan requereu que o advogado particular também tivesse preferência nas 

audências da 5ª Vara Criminal de Cariacica, pois ocorrem, em média, 20 audências p

POR FIM, exauridas todos os temas da pauta, a presidente da Comissão, Dr

agradeceu a presença de todos às doze horas e trinta e cinco minutos e deu por encerrada a 

sessão, da qual, para constar, eu, Hândala Rocha, Secretária da Comissão, lavrei a presenteata.

Manoela Soares Araújo Santos  Fernando Admiral de Souza

Hândala Silveira de Souza Rocha 
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os jurados almoçam com 

municabilidade dos jurados. 

Por fim, se prontificou a falar na Tribuna Livre dia 22 de novembro sobre a teoria dos jogos no 

alertou que está ocorrendo uma quarentena de tuberuclose na 

omeçassem 09h da manhã, momento em que a 

Dra. Manoela fez uma votação e todos os presentes concordaram com o novo horário. Por fim, 

ação de grupos de estudos para analisar os dados estatísticos e, se for o 

ÕES PRÁTICAS DA 

(TRIBUNA LIVRE): 3.1) 

de custódia e constatou 

5 minutos, cada audiência. 

, porém, se ele não estiver presente no início, a 

Defensoria Pública entra na sala de audiência e os advogados esperam por mais de 2 horas. 

zo ao preso acaba refletindo no advogado, dessa forma, a 

audiência de custódia seria “como uma espécie de máquina de moer carne”. Muitos juízes não 

tem conhecimento da resolução e, na maioria das vezes, não retiram as algemas do preso por 

nça. Importante ressaltar que o advogado pode perguntar sobre a vida do 

preso, humanizando a situação, e o pedido de relaxamento de prisão ou liberdade provisória é 

ressaltou a velocidade das audiências, visto 

e a juíza já ter ido embora. Nesta 

oportunidade, Dr. Jordan requereu que o advogado particular também tivesse preferência nas 

audências da 5ª Vara Criminal de Cariacica, pois ocorrem, em média, 20 audências por dia lá. 

POR FIM, exauridas todos os temas da pauta, a presidente da Comissão, Dra. Manoela Soares, 

minutos e deu por encerrada a 

, lavrei a presenteata. 

Fernando Admiral de Souza 


