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Vitória/ES, 02 de julho de 2020. 

 

 

Ofício GP Nº 227/2020  

Assunto: Pleitos da Advocacia Criminal no Período do Covid-19 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Ronaldo Gonçalves de Sousa 

Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo 

 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, por seu Presidente, na 

representação também da Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária e 

da Comissão de Direitos e Prerrogativas, vem perante Vossa Excelência pleitear 

alterações nas medidas adotadas pelo Judiciário do Estado do Espírito Santo durante 

o período de pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Sars-CoV-2). 

 

Em razão da situação excepcionalíssima, há patente redução do acesso ao Judiciário 

pela classe, primordialmente a da Advocacia Criminal à vista os processos criminais 

tramitarem na forma física. 

 

É consabido que a atividade da Advocacia é função essencial à Justiça, consagrada 

pela Constituição Federal da República em seu art. 133. Portanto, a atuação da 

advocacia é imprescritível para que funcione a justiça. 

 

Ocorre que com a  autorização do trabalho remoto (Resolução 322/2020 do CNJ e Ato 

Normativo 68/2020 do TJES) para magistrados e servidores, em que pese a 

disponibilização de alguns números de telefone e e-mails para contato com a Vara, 

Gabinete, Secretaria ou Câmara, o contato, por vezes, não ocorre, ou quando ocorre 

de maneira não muito eficiênte, conforme relato de inúmeros membros de nossa 

classe. 
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Assim, apresenta-se salutar a edição de Ato Normativo por este Egrégio Tribunal de 

Justiça, em forma de determinação à padronização do funcionamento das Varas e 

Câmaras Criminais,  no que tange, principalmente, ao atendimento à advocacia, à 

carga de processos, ao correto andamento dos processos nos sistema para consulta 

pública e à presença física de servidor para dar os encaminhamentos urgentes que 

se fizerem necessários, inclusive com previsão de órgão fiscalizador para que os 

interessados possam se reportar no caso de descumprimento da normativa do 

Tribunal.  

 

A necessidade da medida supramencionada se mostra necessária justamente em 

razão da ausência da padronização da forma de execução do trabalho remoto por 

parte das Varas que integram o Judiciário do Estado do Espírito Santo, uma vez que 

a advocacia criminal fica a mercê da sensatez e respeito pelos servidores e 

magistrados pela observância de suas prerrogativas e adequada condição de 

exercício profissional. Muitas varas e servidores, independentemente da 

padronização aqui requerida, estão disponibilizando sempre que possível o acesso à 

justiça e respeito à advocacia, o que porém, não é unânime e nem realidade, e muitas 

vezes justifica-se os procedimentos próprios adotados por servidores pela sua 

conveniência e oportunidade diante da ausência de uma regra geral determinado 

pelo TJES. Deste modo, há a necessidade de que esta egrégia corte padronize os 

procedimentos no atendimento aos advogados. 

 

Ademais, outro ponto sensível concerne ao método de realização das audiências de 

custódia, as quais não estão ocorrendo da maneira presencial ou virtual, apesar do 

artigo 4º, inciso I, do Ato Normativo 61/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo vedar a suspensão das audiências de custódia. O que acontece na 

prática não pode ser considerada AUDIÊNCIA, já que são petições/manifestações 

sobre o flagrante e prisão preventiva enviadas por email ao juízo da custódia. 

 

Partindo-se da premissa que, dentre outras, uma das funções da audiência de 

custódia é a de que o magistrado possa, no momento de sua realização, verificar a 

condição do preso, bem como sua integridade física, recomenda-se o imediato 

retorno das audiências na modalidade presencial, adotando-se todas as medidas de 

segurança higiene recomendadas pela OMS visando a preservar a saúde dos 

presentes.  
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Porém, caso não seja possível sua retomada de forma presencial, é salutar o retorno 

das audiências de custódia ainda que na modalidade virtual, através da Plataforma 

Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais (Cisco Webex Meeting), 

disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

 

Por fim, solicita-se a esta Presidência agenda para que os representantes da Ordem 

dos Advogados do Brasil da Seção do Espírito Santo possam pessoalmente expor as 

razões dos presentes pleitos da Advocacia Criminal. 

 

Aproveito para renovar protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

 
JOSÉ CARLOS RIZK FILHO 

Presidente da OAB/ES 

 

 

 

ALBERTO NEMER NETO 

Coordenador Geral das Comissões da OAB/ES 

 

 

ANDERSON BURKE GOMES 

Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Política Penitenciária 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo 

 

 

BEN-HUR BRENNER DAN FARINA 

Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas 

 


