
 

PLANO DE AÇÃO 2022 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Coordenador: Jean Martins Rodrigues  

Coordenadora Adjunta: Maria Eduarda Haas Coutinho 

 

Atribuições:  

(1) Tratar dos assuntos relacionados com a área prisional, inclusive 

documentando a estatísticas sobre as questões de natureza Penal, 

Processual Penal, notadamente em Execução Penal, com vistas a difusão 

da informação e orientação das políticas públicas a serem desenvolvidas 

pelas autoridades competentes; 

(2) Elaborar e propor as políticas públicas prisionais da OAB/SC - Subseção 

de Blumenau, em consonância com as diretrizes dos Conselhos 

Seccional e Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

(3) Promover eventos (debates, discussões, cursos, etc...) com vistas ao 

estudo, a conscientização, a promoção, a difusão, a divulgação e o 

respeito aos Direitos Humanos naquilo que tange à Execução Penal e ao 

Sistema Prisional; 

(4) Cooperar e promover intercâmbio com outras entidades, movimentos, 

instituições e organizações que tenham objeto identificado com a área de 

atuação da Comissão. 

 

O plano de ação da coordenação da Comissão de 

Segurança Pública da Subseção de Blumenau da OAB visa, sobretudo, apurar 

e buscar soluções definitivas à problemas enfrentados pelos advogados 

criminalistas quanto no exercício de sua função junto aos órgãos da Execução 

Penal (Delegacias, Unidades Prisionais, Poder Judiciário, etc.).  

 



Neste ponto, observamos que as principais demandas 

apresentadas pelos advogados dizem respeito à qualidade do atendimento 

prestado pelos funcionários públicos para com advogados, no tocante, 

especialmente, a demora nos atendimentos presenciais nas unidades prisionais 

de Blumenau, na dificuldade em contatar os órgãos da Execução Penal por 

telefone ou e-mail, da ausência e/ou desconhecimento de procedimento interno 

dos órgãos e no tratamento inadequado/desrespeitoso prestado pelos servidores 

aos advogados. 

 

O segundo ponto de destaque dos advogados que atuam 

diariamente na Execução Penal diz respeito a precariedade das Salas dos 

Advogados no Presídio Regional de Blumenau e na Penitenciária Industrial 

de Blumenau, as quais não contam com mobília e equipamentos adequados 

para o exercício da advocacia.  

 

A terceira demanda diz respeito a violação constante dos 

Direitos Humanos dos clientes reclusos nas unidades prisionais da 

comarca, sobretudo, quanto às corriqueiras reclamações quanto à saúde, 

educação, trabalho, alimentação e integridade física e psíquica dos detentos das 

unidades prisionais de Blumenau.  

 

Por fim, percebeu-se que o há necessidade de união da 

classe dos advogados, especialmente dos criminalistas, com o fim de facilitar 

e possibilitar que a Comissão de Segurança Pública tome conhecimento das 

reclamações e sugestões dos advogados, preste eventuais medidas urgentes 

e/ou resolva a demanda com medidas a médio/longo prazo. Sendo necessário, 

posteriormente, dar visibilidade aos advogados dos encaminhamentos e 

soluções dados pela Comissão acerca das reclamações apresentadas. 

 

A partir dessas quatro principais demandas, a Comissão de 

Segurança Pública apresenta o plano das principais ações: 

 

 

 



1. ORGANIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO 

INTERNO PARA RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO DAS 

RECLAMAÇÕES DOS ADVOGADOS 

 

O que será feito? Criação de um e-mail específico da 

Comissão de Segurança Pública e pasta de arquivo (drive) vinculado ao e-mail; 

Criação de formulário de reclamações na página da Comissão no site da 

Subseção da OAB; Armazenamento das reclamações (em documento do Excel) 

e distribuição das demandas através de “processos” aos advogados membros 

da comissão para confecção de parecer e posterior exposição pelo relator de 

seus fundamentos e encaminhamentos, os quais serão discutidos e votados 

pelos membros nas reuniões ordinárias mensais; Divulgação das atas de reunião 

ordinária na página da Comissão no site da Subseção da OAB; Divulgação de 

encaminhamentos e retornos de autoridades públicas através do grupo de 

WhatsApp da comissão; Divulgação de eventos realizados pela Comissão, 

Subseção ou Seccional da OAB, especialmente pertinentes ao Direito Penal e 

Execução Penal.  

 

Por que será feito? Para organizar e viabilizar os 

trabalhos da Comissão; Para termos conhecimento das reclamações dos 

advogados atuantes na Execução Penal; Para realizar as intervenções, quando 

necessário, por meio da Comissão e junto à Diretoria da Subseção; Para 

informar os advogados, compartilhando informações e sugestões para resolução 

das demandas; Para dar visibilidade às demandas, encaminhamentos e 

soluções aos advogados; Aproximar os membros através de confecção de 

pareceres e incentivar a participação de novos membros na Comissão de 

Segurança Pública; Para que a Comissão possua um acervo das 

reclamações/encaminhamentos para possibilitar o efetivo trabalho da atual 

coordenação e nas próximas coordenações.  

 

Onde será feito? De modo virtual e em reuniões ordinárias 

presenciais.  

 



Quando será feito? O procedimento já foi criado e está 

sendo utilizado pela Comissão.  

 

Por quem será feito? A criação do e-mail, drive, 

organização das reclamações recebidas em planilha no Excel, distribuição dos 

processos em andamento aos membros da comissão por e-mail, contatos com 

a Diretoria da Subseção para expedição de ofícios e demais encaminhamentos 

pertinentes, bem como divulgação das atas das reuniões ordinárias mensais 

serão feitos pelos coordenadores e secretário da Comissão. A análise, 

fundamentação e votação dos processos (demandas) serão feitos pelos 

membros inscritos na Comissão. 

 

Como será feito? Conforme informado anteriormente. 

 

Quanto vai custar? Sem custos.  

 

 

2. CONSTRUÇÃO DE DIÁLOGO CLARO E ABERTO 

COM AS AUTORIDADES PÚBLICAS A FIM DE RESOLVER AS DEMANDAS 

 

O que será feito? Realização de reuniões com as 

autoridades públicas, buscando estreitar a comunicação e facilitar a resolução 

das demandas; Realização de reuniões periódicas com Juízo da Execução 

Penal, Superintendência e Gestores das Unidades Prisionais de Blumenau; 

Realização de reuniões, eventos, rodas de conversas com a participação dos 

advogados interessados e autoridades pública; Confecção e divulgação de lista 

com contato das instituições (telefones e e-mail) e setores.  

 

Por que será feito? A fim possibilitar o pleno exercício das 

funções e prerrogativas dos advogados, auxiliando na resolução de 

demandas/reclamações apresentadas quanto ao contato com as instituições da 

Execução Penal, buscando a eliminação de problemas como demora nos 

atendimentos presenciais nas unidades prisionais de Blumenau, dificuldade no 

contato com os órgãos da Execução Penal por telefone ou e-mail, ausência e/ou 



desconhecimento do procedimento interno dos órgãos da Execução Penal,  

tratamento inadequado/desrespeitos prestados pelos servidores aos advogados, 

com a finalidade de melhorar a atividade diária dos advogados. Ainda, garantir o 

respeito aos Direitos Humanos dos clientes reclusos e egressos, visando o 

cumprimento da legislação pertinente, sobretudo, quanto ao direito de acesso à 

saúde, educação, trabalho, alimentação e garantia à integridade física e psíquica 

dos detentos nas Unidades Prisionais de Blumenau. 

 

Onde será feito? De modo virtual e em reuniões 

presenciais na sede da OAB ou em outros locais.  

 

Quando será feito? A lista de contatos (telefone e e-mails) 

das instituições da Segurança Pública e seus setores já foi confeccionado e 

encontra-se disponível para acesso na página da Comissão do site da Subseção 

da OAB, bem como foi compartilhado no grupo de WhatsApp dos membros da 

Comissão. A lista é periodicamente atualizada; As primeiras reuniões com as 

principais autoridades públicas da Execução Penal já foram realizadas, com a 

participação da Diretoria da Subseção da OAB, coordenadores da Comissão e 

membros interessados em diversas oportunidades ao longo dessas primeiros 

meses (a destacar reuniões com diretor da Penitenciária Industrial de Blumenau 

Dilmar Orlando, com gestor do Presídio Regional de Blumenau Rafael Darcy, 

com o Superintendente da Superintendência Regional do Médio Vale do Itajaí 

Rafael Fachini, com Juiz titular da 3ª Vara Criminal de Blumenau Rafael Schmitt, 

visita e reunião com a coordenação do Centro de Atendimento Socioeducativo 

Provisório); Realização de reunião extraordinária em 18 de abril de 2022 na sede 

da OAB Blumenau, com participação de advogados, Diretoria da Subseção da 

OAB, Comissão de Segurança Pública e Comissão Estadual de Assuntos 

Prisionais; Realização de Mesa Redonda com a participação de advogados e do 

Juiz titular da 3ª Vara Criminal de Blumenau Rafael Schmitt; Realização de 

reunião em 01.09.2022 com Juízo da Execução Penal, Superintendência 

Regional, Gestores das Unidades Prisionais, Comissão de Prerrogativas, 

Diretoria da Subseção da OAB, acerca de demandas/reclamações pertinentes à 

Execução Penal e Sistema Prisional de Blumenau.  



Manutenção da realização das reuniões com as 

autoridades públicas relativas à Execução Penal de maneira periódica ao longo 

da gestão da atual coordenação da Comissão.  

 

Por quem será feito? Pelos coordenadores e secretário 

da Comissão, com a participação de eventuais membros interessados e em 

conjunto com a Diretoria da Subseção e através de eventos com a participação 

dos membros da Comissão e outros advogados interessados.  

 

Como será feito? Conforme informado anteriormente. 

 

Quanto vai custar? Sem custos.  

 

 

3. REFORMA NAS SALAS DOS ADVOGADOS NAS 

UNIDADES PRISIONAIS DE BLUMENAU 

 

O que será feito? Reforma nas salas dos advogados no 

Presídio Regional de Blumenau e na Penitenciária Industrial de Blumenau, com 

melhora na estrutura, compra de equipamentos (computador e impressora) e 

mobiliário necessário; Instalação de câmeras de videomonitoramento nas salas 

dos advogados para resguardo dos equipamentos e fiscalização quanto ao uso 

exclusivo pelos advogados, com acesso exclusivo pela Subseção da OAB, a fim 

de garantir o sigilo profissional e imagem do advogado; construção de um 

banheiro anexo à sala dos advogados na Penitenciária Industrial de Blumenau. 

 

Por que será feito? Diante das reclamações e sugestões 

dos advogados que atuam na área, quanto à precariedade das salas dos 

advogados nas unidades prisionais de Blumenau, as quais não contam com 

equipamentos funcionando e mobílias adequadas para o exercício da advocacia; 

A instalação de câmeras de videomonitoramento visa preservar os 

equipamentos e mobiliário das salas dos advogados e identificar e inibir o uso 

indevido do espaço por outras pessoas. 

 



Onde será feito? Nas salas dos advogados no Presídio 

Regional de Blumenau e na Penitenciária Industrial de Blumenau. 

 

Quando será feito? A reforma da sala dos advogados no 

Presídio Regional de Blumenau está em fase de execução, tendo concluído a 

recuperação das paredes e tetos, pinturas, substituição do piso, instalação de 

novas luminárias e película no vidro, instalação de novos cabos de internet. 

Restando, portanto, a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, substituição 

do mobiliário, computador e impressora e instalação das câmeras de 

videomonitoramento.  

Em relação à sala dos advogados na Penitenciária 

Industrial de Blumenau, a Superintendência Regional informou acerca da 

impossibilidade de realização de reformas estruturais em razão do processo 

licitatório e estudo prévio feito na unidade, sendo possível alterações no projeto 

somente após a formalização do processo licitatório com a empresa vencedora.  

  

Por quem será feito? As tratativas a respeito da reforma 

foram realizadas pela coordenação da Comissão e Diretoria da Subseção da 

OAB com o Gestor da Unidade Prisional e com a Superintendência Regional. Os 

detentos do Presídio realizaram a mão-de-obra na parte civil. A compra dos 

materiais e instalações foi arcada pela Subseção da OAB. De igual forma, será 

desenvolvido quando da reforma da sala dos advogados na Penitenciária 

Industrial de Blumenau. 

 

Como será feito? Conforme informado anteriormente. 

 

Quanto vai custar? A lista de materiais e equipamentos 

necessários serão informados à tesouraria da Subseção para avaliação e 

compra.  

 

 

4. DIALÓGO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 

VARA EXCLUSIVA DE EXECUÇÃO PENAL NA COMARCA DE BLUMENAU  

 



O que será feito? Diálogo da Comissão com a Diretoria da 

Subseção da OAB e demais órgãos competentes, para intensificar o diálogo com 

o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a fim de instalar Vara exclusiva de 

Execução Penal na Comarca de Blumenau.  

 

Por que será feito? Diante das reclamações dos 

advogados que atuam na área quanto à demora na tramitação e análise pelo 

Juízo dos requerimentos em autos de Execução Penal, trazendo prejuízos aos 

direitos dos clientes e ao efetivo trabalho dos advogados. A 3ª Vara Criminal de 

Blumenau é competente para tramite e julgamento das Ações Penais de Tráfico 

de Drogas e Execução Penal, contando com grande número de processos e com 

muita rotatividade de juízes.  

 

Onde será feito? Através de reuniões virtuais e 

presenciais com as autoridades competentes. 

 

Quando será feito? Em 8 de agosto de 2022 o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina redefiniu as competências das Vara Criminais de 

Blumenau, tornando a 3ª Vara Criminal exclusiva para tramitação dos processos 

de execução penal.  

 

 Por quem será feito? Comissão com a Diretoria da 

Subseção da OAB. 

 

Como será feito? Conforme informado anteriormente. 

 

Quanto vai custar? Sem custo. 

 

 

5. DISCUSSÃO ACERCA DE PROJETO PILOTO 

PARA A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO PARLATÓRIO DO PRESÍDIO 

REGIONAL DE BLUMENAU COM GRAVAÇÃO E ACESSO EXCLUSIVO 

PELA SUBSEÇÃO 

 



O que será feito? Diálogo com os membros da Comissão 

e Diretoria da Subseção da OAB com a Superintendência Regional e Secretária 

de Segurança Pública a fim de criar um projeto piloto para a instalação de 

câmeras no parlatório do Presídio Regional de Blumenau com a gravação e 

acesso exclusivo pela Subseção da OAB Blumenau, sem a captação de som.  

 

Por que será feito? Visando garantir que os parlatórios 

estão sendo utilizados exclusivamente por advogados e coibir e punir atividades 

ilegais perpetradas por advogados no exercício de suas funções.  

 

Onde será feito? No parlatório do Presídio Regional de 

Blumenau.  

 

Quando será feito? Até final de 2023. 

  

Por quem será feito? Comissão Segurança Pública e 

Diretoria da Subseção da OAB com a Superintendência Regional e Secretária 

de Segurança Pública.  

 

Como será feito? Através de reuniões sobre a viabilidade 

de instalação das câmeras; consulta prévia aos advogados; e projeto para 

instalação, se aprovado. 

 

Quanto vai custar? Impossibilidade de auferir nesse 

momento.  

 

 

6. PROMOÇÃO DE DEBATES E EVENTOS COM 

VISTAS AO ESTUDO SOBRE EXECUÇÃO PENAL E SISTEMA PRISIONAL  

 

O que será feito? Debate entre os membros da Comissão 

acerca de temas pertinentes à execução penal e sistema prisional, através da 

análise de legislação, troca de experiências, elaboração de pareceres e votações 



na Comissão; realização de eventos e cursos com a participação de 

palestrantes, autoridades etc. 

 

Por que será feito? Visando promover o estudo e 

discussão de temas pertinentes à Execução Penal e Sistema Prisional, bem 

como estreitar relações entre os membros da Comissão e incentivar a 

participação de novos membros, visando a união da classe.  

 

Onde será feito? Em caso de evento presencial serão 

realizados Sede da OAB Blumenau.   

 

Quando será feito? Ao longo da gestão da atual 

coordenação da Comissão. 

Realizado em 17.05.2022 o evento sobre Investigação 

Criminal com a participação do advogado Dr. Carlos Rodolpho Glavam no 

Espaço Gourmet na Sede da OAB Blumenau. 

 

 Por quem será feito? Pelos membros da Comissão.   

 

Como será feito? Através de reuniões virtuais ou 

presenciais. 

 

Quanto vai custar? Sem custo. 

 

Blumenau-SC, 14 de setembro de 2022. 

 

 

 

JEAN MARTINS RODRIGUES 

Coordenador 

 

 

MARIA EDUARDA HAAS COUTINHO 

Coordenadora Adjunta 


