
 
 

Ata de Reunião da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de 1 

Blumenau, realizada em 21 de junho de 2022, às 9h, na sede da Ordem dos Advogados 2 

do Brasil – Subseção de Blumenau, na Rua dos Advogados, nº 180, Água Verde, na 3 

cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina. Quórum: Presentes no local os 4 

advogados Jean Carlos Martins Rodrigues (OAB/SC n. 47.030), Maria Eduarda Haas 5 

Coutinho (OAB/SC 52.492), Bárbara Abreu Olivieri (OAB/SC n. 43.491) e Fernanda  6 

Jedrzejczyk (OAB/SC 52.716).  O Advogado Ricardo Wippel (OAB/SC 43.495) 7 

justificou sua ausência ao coordenador da comissão. Ordem do dia: deliberações. 8 

Deliberações: a. a leitura e aprovação da ata da reunião ordinária que ocorreu no dia 17 9 

de maio de 2022.  b. em relação a compra de dos computadores, impressoras e câmeras 10 

de videomonitoramento a serem colocadas nas salas da OAB na Penitenciária e Presídio 11 

de Blumenau, Dr. Jean Carlos Martins Rodrigues (OAB/SC n. 47.030) informou que foi 12 

apreciado pela Diretoria da Subseção em reunião realizada em 10.05.02, sendo 13 

posteriormente informado ao Coordenador que será providenciado orçamento para 14 

aquisição dos bens. c. Acerca das ocorrências quanto à exigência pela Penitenciária 15 

Industrial de Blumenau para retirada de calçado e cinto na revista pessoas de advogados, 16 

em resposta ao ofício 032/2022, encaminhado em 09.05.2022, a Superintendência 17 

Regional do Médio Vale do Itajaí encaminhou esclarecimentos em 17.05.2022, sendo o 18 

ofício (ofício nº 189/2022/SR07) integralmente lido nesta reunião. A partir dessa resposta, 19 

foi confeccionado ofício nº 045/2022 à Comissão Estadual de Assuntos Prisionais para a 20 

devida intervenção e abolição do procedimento irregular. d. Dr. Jean Carlos Martins 21 

Rodrigues (OAB/SC 47.030) esclareceu que será formalizado nos próximos dias grupo 22 

de WhatsApp para organização e início dos estudos em relação às demandas sobre as 23 

unidades prisionais de Blumenau, elencadas na reunião extraordinária realizada em 18 de 24 

abril de 2022, para indicação de relatores e apresentação de andamentos. e. acerca da 25 

demanda de criação de uma Vara de Execuções Penais na comarca, Dr. Jean Carlos 26 

Martins Rodrigues (OAB/SC 47.030), informou acerca da parecer nº 6314355 da 27 

Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 17.05.2022, a qual reorganizará 28 

as competências das Vara Criminais da comarca de Blumenau, determinando que a 3ª 29 

Vara Criminal permanecerá apenas com os processos afetos à execução penal, com 30 



 
 

redirecionamento dos feitos relacionados aos crimes de tóxicos para a 2ª Vara Criminal. 31 

Bem como, o Juizado Especial Criminal passará a ter competência também para processar 32 

e julgar os processos afetos à Violência Doméstica. f. informado pelo Dr. Jean Carlos 33 

Martins Rodrigues (OAB/SC 47.030), a realização de reunião em 06.06.2022 com a 34 

Secretaria de Administração Prisional, na qual alguns tópicos demandados na reunião 35 

extraordinária de 18.04.2022 foram esclarecidos: (1) sobre a alimentação dos detentos, 36 

foi instauração inquérito civil para verificar o cumprimento de acordo com o contrato. 37 

Nessa oportunidade, o Secretário se comprometeu a fazer uma verificação do 38 

procedimento da alimentação para verificar se todos os requisitos estão sendo atendidos. 39 

Ainda, esclareceu que a quantidade de alimento é acima da quantidade de calorias 40 

recomendadas. E que em Blumenau o preso ao dar entrada na unidade é pesado e isso é 41 

acompanhado, sendo que a grande maioria ganhou peso. Também foi dito que a OAB 42 

pode ir até a unidade, sem avisar, e fazer as refeições para constatar no local que a 43 

quantidade é mais que suficiente. (2) em relação ao CNPJ da Penitenciária Industrial de 44 

Blumenau, o Secretário informou que a situação encontra-se aguardando aprovação na 45 

ALESC e que será resolvida ainda esse ano. Determinou-se que a Seccional e a Subseção 46 

vão se articular junto aos Deputados Estaduais, principalmente aqueles que são 47 

advogados, para pedir maior celeridade a essa questão. O CNPJ permite mais recursos 48 

para as unidades e a ampliação das vagas de trabalho. Deixamos claro que é necessário 49 

por 100% dos internos para trabalhar, pois estamos diante de um complexo industrial. (3) 50 

em relação à saúde, o Secretário informou que será enviada uma equipe completa para 51 

Blumenau. A quantidade de servidores da saúde por cargo será apontada ao responder o 52 

ofício que foi entregue nas mãos do Secretário, a qual ainda não houve retorno. (4) sobre 53 

remição, o Secretário mencionou o projeto em parceria com o Ministério da Educação 54 

referente a ampliação de oportunidade de trabalho e estudo nas unidades prisionais de 55 

Blumenau. g. Dr. Jean Carlos Martins Rodrigues (OAB/SC 47.030) ressaltou a 56 

necessidade de formalização das denúncias através do formulário constante da página da 57 

Comissão no site da Subseção OAB Blumenau, destacando a necessidade de apresentar 58 

data, horário, local e autor (nome, matrícula ou características para identificação). 59 

Palavra franqueada: a. sem manifestações; b. O coordenador Jean Carlos Martins 60 



 
 

Rodrigues (OAB/SC 47.030) encerrou a reunião às 10h50min reforçando o convite para 61 

que todos os integrantes compareçam de forma presencial na próxima reunião. 62 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião com o registro 63 

fotográfico, lavrando-se esta ata. Eu, Maria Eduarda Haas Coutinho (OAB/SC 52.492), a 64 

redigi. Blumenau, 21 de junho de 2022. 65 


