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Marlon Negri Juiz de Direito – 1ª Vara Criminal  
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Herta de Souza - Presidente a Subseção da OAB/SC 

Ata encaminhada por correio eletrônico, dispensadas as assinaturas. 

 

Aberta a reunião, inicialmente, a Juíza Lílian, com a concordância dos Juízes Criminais 
atuantes em São José, discorreu sobre as questões envolvendo o cumprimento da 
Orientação 27 da CGJ, suas implicações e alternativas de cumprimento. Pela Delegada 
Regional Giselle, em conjunto com o Delegado Deonir, sobreveio ponderação quanto à 
inviabilidade de atendimento do item 3.4 da Orientação haja vista a deficitária estrutura 
física, de equipamento e de pessoal disponível na CPP, porquanto possuem um único 
equipamento audiovisual reservado a todas as ocorrências de flagrante e demais atos. 
De todo modo, não haveria óbice à readequação das formalidades para registrar 
possibilidade de garantia do direito à entrevista prévia reservada e franquear o acesso 
do conduzido ao defensor plantonista, mediante respectiva comunicação. A Presidente 
da Subseção Dra. Herta, manifestou sua concordância à proposição, à vista da 
realidade da Central de Plantão, anuindo quanto a que o contato entre o defensor dativo 
plantonista e o conduzido possa acontecer mediante ligação telefônica, de iniciativa do 
respectivo defensor à CPP. Portanto, desenvolvido diálogo quanto às possibilidades, 
houve consenso quanto a que, para possibilitar o preso em flagrante o direito de 
entrevista prévia reservada com a defesa, as instituições envolvidas deverão observar 
e orientar seus pares conforme segue : 
1) o Delegado plantonista, ao interrogar o conduzido, indagará se este tem defensor 
constituído, condições de constituir e,  caso não tenha, será designado defensor 
dativo plantonista, conforme escala semanal. No referido ato, esclarecerá ao 
conduzido quanto à possibilidade e direito de ter uma entrevista reservada com o 
defensor dativo plantonista antes da análise do flagrante pelo juiz e que tal 
defensor está sendo comunicado da sua prisão para esse fim, por envio de e-mail. 
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2) O Delegado procederá o envio de e-mail ao defensor plantonista, podendo haver 
comunicação pelo whatsapp, individual ou no grupo das custódias;  
3) caberá ao administrador do grupo inserir o defensor plantonista no grupo da custódia 
no período de atuação, desligando-o em sequência para inserção do subsequente;  
4) a lista atualizada com o nome dos defensores plantonistas deverá ser enviada à CPP 
para efeito de viabilizar os dados do contato por e-mail; 
5) diante da inviabilidade de entrevista por videoconferência, o defensor plantonista 
poderá optar pela sua realização em meio presencial ou por contato telefônico 
junto à CPP, pelo nº 36656471, cabendo observar que eventual interesse em 
manifestação no APF, deverá atentar para o exíguo prazo de 24 horas de 
apreciação reservado ao Juiz e que, a princípio, não contemplará dilação ou 
abertura de vista. Neste contexto, será evitada abertura de vista ao Ministério Público 
e defesa para se manifestarem sobre o flagrante, cabendo-lhes zelar pela agilidade das 
respectivas manifestações, mediante acompanhamento da lavratura dos APFs no grupo 
de custódia; 
6) é da defesa a iniciativa de promover a ligação à Central de Plantão Policial e 
efetuar a entrevista prévia reservada com o preso;  
7) caso o preso manifeste verbalmente desinteresse na entrevista, de todo modo, o 
defensor dativo plantonista deverá ser comunicado da prisão por e-mail. 
 
 
Ao final da reunião, submeteu-se a ata à apreciação dos presentes e promoveu-se o 
envio do seu teor ao GMF, OAB de São José, Direção do Foro, Delegada Regional, o 
atual  Defensor Plantonista, bem como os demais que assumirão a escala, a 
coordenadoria do Ministério Público, para ciência aos Promotores atuantes e demais 
Juizes da Comarca. Sem mais, encerrou-se o ato.  
 

 


