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PORTARIA 09/2020

P O R T A R I A 0 9 / 2 0 2 0
 
O Doutor ANDRÉ GUASTI MOTTA, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, Estado do Espírito Santo, competente para Execuções Penais, por
nomeação na forma da Lei.

CONSIDERANDO que este Juízo tem competência para fiscalizar as condições impostas aos(as) sentenciados(as) que cumprem pena em regime semiaberto nesta
Comarca na forma descrita na Lei Complementar nº 234/02 (Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo);
CONSIDERANDO que este Juízo possui a competência legal para autorizar as saídas temporárias dos(as) sentenciados(as) que cumprem pena em regime semiaberto,
na forma do artigo 66, inciso IV, da Lei de Execução Penal;
CONSIDERANDO, que os casos positivos do Coronavírus têm ampliado nos últimos dias e que a população prisional se torna um público em risco, pelo fato de ser
inevitável sua aglomeração, assim como pelo fato de que a saída temporária dos internos inevitavelmente acarretará o contato direto com outras pessoas, podendo
contrair o Coronavírus e ser assintomático, trazendo para o interior das Unidades a doença;
CONSIDERANDO, por fim, as medias contidas na Recomendação nº. 062/2020 do Conselho Nacional de Justiça;
RESOLVE:
1º. SUSPENDER, em caráter preventivo, a saída temporária de todos(as) os(as) internos(as) já autorizada por este Juízo, programada para ocorrer entre os dias
06/08/2020 e 13/08/2020 (dia dos pais).
2º. ESTABELECER que a saída temporária suspensa (dia dos pais), ocorrerá entre os dias 10/09/2020 a 17/09/2020, com saída às 09:00 horas do dia 10 e retorno
até as 09:00 horas do dia 17.
Paragrafo único. Não obstante a regra inserta no artigo 124, § 3º da Lei de Execução Penal, que veda a concessão de saída temporária em intervalo inferior a 45
(quarenta e cinco) dias, resta evidente que trata-se de medida excepcional adotada em razão de fator externo que impediu a concessão do benefício no prazo
anteriormente estabelecido por este Juízo.
Art. 3º. ESTABELECER que, a critério das recomendações das entidades de saúde, outras saídas poderão ser suspensas e, neste caso, regulamentada por portaria
própria deste Juízo.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na presente data e, para que chegue ao conhecimento do público, DETERMINO sua fixação nas entradas do Fórum, em local
visível, bem como publicada no Diário da Justiça, por 03 (três) dias consecutivos.
ENCAMINHE-SE cópia da presente Portaria ao Exmo. Sr. Des. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, ao Exmo. Sr. Des. Corregedor Geral da Justiça, ao Exmo. Sr.
Representante do Ministério Público com atribuição nesta Vara, ao Ilmo. Sr. Defensor Público com atribuição nesta Vara, ao Ilmo. Sr. Presidente da Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil de Colatina/ES, à Sra. Diretora do Centro Prisional Feminino de Colatina/ES, ao Sr. Diretor da Penitenciária Semiaberta de Colatina/ES, ao Sr.
Diretor do Centro de Detenção Provisória de Colatina/ES, ao Sr. Diretor da Penitenciária de Segurança Média de Colatina/ES e ao Diretor do Centro de Detenção
Provisória de São Domingos do Norte/ES.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Dado e passado nesta Comarca de Colatina, Estado do Espírito Santo, aos nove (09) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte (2020).

ANDRÉ GUASTI MOTTA
Juiz de Direito
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