
m a
■  ESPÍRITO SANTO

ID A T A : 1 0 /0 5 /2 0 1 8  17 :26 :56  

!|PROT.:100342018-0

CONCORDO EM RECEBER INTIMAÇÕES POR E-MAIL

PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
4 a VARA CRIMINAL - COMARCA DE COLATINA

Av. Luiz Dalla Bernardina, s/n°, Praça do Sol Poente, Esplanada, Colatina/ES
CEP 29.700-090

OFÍCIO GAB. N° 06/2018

Colatina/ES, 04 de maio de 2018.

Ao EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO DA OAB/ES EM COLATINA/ES 
Da JUÍZA DE DIREITO PAULA MOSCON

Excelentíssimo Sr. Dionísio Balarini,

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento e divulgação entre 
vossos pares, a Ordem de Serviço n° 001/2018, que trata da 
verificação do trânsito em julgado das sentenças em que existe 
atuação de advogado dativo e da necessidade de expressa 
manifestação do patrono nomeado, seja no sentido de recorrer, seja 
no de não recorrer da sentença judicial.

A Ordem de Serviço tem a função de trazer a certeza, por 
manifestação expressa nos autos, de conhecimento do patrono nomeado 
sobre o conteúdo da sentença no processo em que haja atuado, de 
forma a prestigiar o direito de defesa do assistido.

Aproveito o ensejo, para solicitar à V. Excelência, que divulgue 
entre seus pares que atuam como dativos a necessidade constante de 
atenção às publicações feitas pela imprensa oficial e manifestação 
nos autos, para que o processo tenha tramitação célere e eficiente.

Finalmente, informo (e também solicito divulgação), que o oficio 
requisitório de RPV para o pagamento de honorários aos advogados 
dativos será expedido imediatamente após a manifestação expressa do 
patrono nomeado sobre a sentença penal (seja no sentido de 
recorrer, seja no de não recorrí
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Atenciosamente,

Juíza de Direito 
a Vara Criminal de Colatina4



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
JUIZADO DE DIREITO -  COMARCA DE COLATINA 

4a VARA CRIMINAL 
Fórum “Juiz João Cláudio”

Av. Luiz Dalla Bernardina, s/n, Praça do Sol Poente 
BAIRRO ESPLANADA -  COLATINA/ES -  CEP: 29.700-090 -  TEL.FAX (27) 3721-5022

ORDEM DE SERVIÇO N° 001/2018

Dispõe sobre a in tim ação de advogados 

dativos sobre a sentença penal e certificação  

do trâns ito  em ju lgado .

i ! — r  * I . . I :

A Exma. Juíza de Direito Dra. PAULA MOSCON, no uso de suas atribuições legais, como titular 
da 3a Vara Criminal de Colatina, faz saber aos servidores do cartório da 4a Vara Criminal de 

Colatina/ES:

CONSIDERANDO a insuficiência da prestação dos serviços da Defensoria Pública nesta unidade 
judiciária, desde 02 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO que, após consulta, a Defensoria Pública Geral do Estado do Espírito Santo 
informou sobre a impossibilidade de designação de defensor público para atuar neste juízo;

CONSIDERANDO que o direito à defesa técnica é indeclinável;

. L - -  ■ ! í • •! ;■ ;
CONSIDERANDO que, segundo a Constituição Federal (art. 5°, LXXIV), “o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”;

CONSIDERANDO que o advogado é indispensável à administração da justiça, não podendo se 
recusar, sem motivo justo, a prestar a assistência jurídica ante impossibilidade da Defensoria 
Pública, sob pena de cometimento de infração disciplinar (art. 34, XII da Lei n. 8.906/94);

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilização do art. 370, §4° do CPP com os arts. 563 e 
570 do CPP e com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

RESOLVE:

Art. 1°. O trânsito em julgado da sentença penal somente poderá ser certificado se nos autos 
constar a manifestação expressa do advogado dativo sobre a sentença ou sua intimação pessoal
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sobre o ato, não bastando a simples comprovação de sua intimação via diário oficial para tanto.

Art. 2o. O advogado dativo deverá ser intimado das sentenças, preferencialmente por diário oficial, 
para se manifestar expressamente, no prazo do art. 593 do CPP (05 dias), sobre a interposição de 

recurso ou sobre a não interposição de recurso.
§1° -  Desde que alcançada a finalidade do ato (a de existência de manifestação expressa do 
patrono sobre a sentença), é possível, além da publicação em diário oficial, o contato com o 
patrono pela via telefônica (no telefone informado no cadastro de advogados dativos), 

devidamente certificado nos autos.
§2° -  Caso o advogado dativo não se manifeste expressamente após a intimação da 
sentença via diário oficial, o profissional deverá ser intimado pessoalmente, na forma do 
art. 370, §4° do CPP, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça no endereço 
fornecido pelo advogado quando do seu cadastramento como dativo.

Art. 3o. O ofício requisitório de pagamento dos honorários pela via do RPV somente deverá ser 
expedidos após a manifestação expressa do advogado dativo sobre a sentença, na forma do art. 
2o desta Ordem de Serviço.

Art. 4o. Este Ordem de Serviço entra em vigor imediatamente e deverá ser publicada no diário 
oficial, bem como encaminhada ao Ministério Público e à OAB/ES em Colatina/ES, para 
conhecimento e divulgação entre seus integrantes.

Colatina, 23 de abril de 2018.

PAULA MOSCON
Juíza de Direito


