
DEFENSORIA SEM
FRONTEIRAS NO
ESPÍRITO SANTO



No Programa “Defensoria Sem Fronteiras” no Espírito Santo
(2019), participaram 62 defensores públicos no total, 51
defensores públicos de outras Defensorias Públicas. 29
defensores públicos de outras Defensorias Públicas
participaram na integralidade da 2ª etapa do projeto. 8
Defensorias Públicas enviaram 1 Defensor Público para cada
semana da ação e 5 defensores públicos participaram de
quase toda a ação. Assim, foram aproximadamente 42
defensores públicos de outras Defensorias Públicas atuando
concomitantemente na ação.
 
Com essa participação, o período designado para a ação
mostrou-se proporcional à consecução dos objetivos
pretendidos. Foi possível analisar a totalidade dos processos
enumerados pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como
participar das audiências concentradas para apuração de
eventuais faltas graves, acompanhar a saída antecipada de
presos do semiaberto e proceder ao atendimento de presos
nas unidades prisionais.
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Analisando-se a distribuição dos defensores públicos por
Defensoria Pública, verifica-se que estavam presentes na 2ª etapa
do DSF defensores públicos de 24 Defensorias Públicas¹, o que
demonstra o amplo engajamento das Defensorias Públicas em
busca do melhor resultado para o Programa. 
 
Ainda assim, mostra-se necessária a conscientização das
Defensorias Públicas ausentes sobre a importância da participação
de todas elas no Projeto, em demonstração da união das
Defensorias Públicas em prol de seus assistidos,
independentemente de onde estejam.
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¹ Não houve a participação das defensorias Públicas de Alagoas, do Amapá, do
Maranhão e da Paraíba. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão não enviou
defensores públicos para atuar diretamente na ação, porém estava representada pelo
Defensor Público Paulo Rodrigues da Costa, a partir do dia 04.09.2019, como
coordenador-adjunto do DSF (OFÍCIO Nº 395/2019/CORDEPEN/GAB-PEN/DEPEN/MJ,
de 04.09.2019).



A abertura da 2º etapa do Programa “Defensoria Sem Fronteiras”,
juntamente com o Primeiro Mutirão Carcerário Eletrônico, se deu
no dia 2 de setembro de 2019, às 10h, em evento organizado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), o Colégio
Nacional de Defensores públicos Gerais (CONDEGE), o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e a Coordenadoria das Varas de
Execuções Penais do Poder Judiciário do Espírito Santo, na
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, seguido de um almoço
interinstitucional.
 
As atividades desenvolveram-se do dia 3 de setembro de 2019 ao
dia 12 de setembro de 2019. Os defensores públicos foram
divididos em 2 Núcleos², ambos na Universidade de Vila Velha
(UVV), e a logística entre hotel e o local das atividades funcionou
conforme planejado. 
 
O encerramento das atividades se deu no dia 13 de setembro de
2019, na 2ª Reunião do Fórum de Direito e Processo Penal da
Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(EDEPES), que contou com a participação dos palestrantes
Marcelo Semer (magistrado do TJ/SP) e Raphael Raphaelli
(defensor público do RS).
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² Núcleo A – 36 Defensores; Núcleo B – 22 Defensores.



O responsável pela coordenação geral do Programa foi o defensor
público Marcello Paiva de Mello, coordenador da Execução Penal da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
 
O defensor público do estado do Maranhão, Paulo Rodrigues da
Costa, foi designado pelo Departamento Penitenciário Nacional
como coordenador-adjunto para atuar na formação do
"Procedimento Operacional Padrão - POP", dos presos da
Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC) e das presas em
execução de pena do Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC),
com a respectiva devolutiva em atendimento aos internos no dia 12
de setembro de 2019.
 
O defensor público federal Pedro Grossi Matias ficou responsável
pela distribuição de processos. Cada Núcleo contou com a
coordenação de defensor público do Núcleo de Execuções Penais da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (Keyla Marconi da
Rocha Leite e Bruno Augusto de Novaes Fernandes), e o defensor
público do estado de São Paulo Vitor José Tozzi Cavina também
atuou na coordenação dos Núcleos, auxiliando o coordenador geral.
 
As Juízas Gisele Souza de Oliveira, coordenadora das Varas
Criminais e de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo, e Graciela de Rezende Henriquez, da Vara de
Execuções Penais de Vila Velha, coordenaram os trabalhos por parte
do Poder Judiciário, o que propiciou excelente integração
interinstitucional, de forma que as questões incidentais foram
rapidamente dirimidas.
 
A defensora pública, Liana Lisboa Correia, e a servidora Renata
Laurindo participaram dos trabalhos pelo Conselho Nacional de
Justiça. 
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A listagem encaminhada pelo Conselho Nacional de Justiça foi
readequada, contendo 5241 processos para análise, dos quais 9
processos físicos. Cerca de 75% dos processos referiam-se a
executados em cumprimento de pena no regime fechado ou
semiaberto.
 
Todos os processos foram analisados, e foram protocolizadas 1126
manifestações em 1047 processos, ou quase 20% dos processos.
Pontualmente, foram impetrados pedidos de habeas corpus e
revisão criminal.
 
Quase 1000 processos tiveram manifestação substancial, com
consequências para o executado e o processo de execução. Em
outros termos, em quase um quinto dos processos se vislumbrou a
possibilidade de algum pedido em favor de executado
hipossuficiente.
 
Analisando a distribuição de pedidos por região, verifica-se que
mais de 50% dos pedidos referem-se a processos de execução em
trâmite da Grande Vitória. Destaca-se que um terço do total dos
pedidos diz respeito a processos em trâmite em uma única Vara,
qual seja, a Vara de Execuções Penais de Vila Velha (exclusiva
regime semiaberto).
 
 
 

ANÁLISE PROCESSUAL
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Proporcionalmente, a 2ª Vara Criminal de Barra de São
Francisco foi de onde mais derivaram pedidos com dois terços
de pedidos entre os processos analisados. Representa, todavia,
menos de 3% dos processos analisados. Entre as Varas com
grande volume de processos, destaca-se a 2ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim, com quase 40% de pedidos entre os
processos analisados. Nas Varas da Grande Vitória, foram
pouco mais de 35% de pedidos, com distribuição desigual: 30%
de pedidos na 8ª Vara Criminal de Vila Velha e 38% de pedidos
na Vara de Execuções Penais de Vila Velha e na 2ª Vara
Criminal de Viana.
 
Com relação aos 7 critérios utilizados como parâmetro³,
verifica-se que 70% das petições têm relação direta com algum
deles. Quase 10% do total de petições abordam mais de um
critério, e dentro de um mesmo critério não raro havia diversos
pedidos, indicador significativo de múltiplas vulnerações dos
executados.
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³ 1. Aplicação da Súmula Vinculante 56 (regime semiaberto harmonizado); 2. Aplicação
do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ no julgamento do REsp
1753512 (unificação de penas e data-base); 3. Aplicação do entendimento firmado pelo
STF no HC 118533 (tráfico privilegiado não é crime hediondo); 4. Aplicação do art. 112,
§3º da Lei de Execução Penal (1/8 para progressão de mulheres gestantes, mães ou
responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência); 5. Análise de processos com
PAD pendente (audiências concentradas); 6. de processos com benefícios vencidos,
inclusive indulto e comutação; 7. Avaliação dos processos em que tenha sido aplicada
medida de segurança de internação.
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Critério 1 32 petições

Critério 2 7 petições

Critério 3

Critério 4

Critério 5

Critério 6

Critério 7

26 petições

8 petições

176 petições

520 petições

13 petições

Veja-se a distribuição das petições entre os critérios propostos:

Com efeito, metade das petições referem-se ao critério 6 (benefícios
vencidos, inclusive indulto e comutação), com 520 petições e 620
pedidos no total. Registraram-se mais de 200 pedidos de progressão
de regime, mais de 100 pedidos de livramento condicional, quase
100 pedidos de indulto e comutação, quase 100 pedidos de remição,
quase 80 pedidos de extinção da execução pelo cumprimento da
pena e mais de 40 pedidos pelo reconhecimento da prescrição.
 
Registram-se ainda mais de 50 pedidos de progressão ou livramento
condicional prestes a vencer, e que não entraram nos números acima
como pedidos que se enquadram no critério 6.
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Também não entram na contagem os pedidos de retificação no
sistema, seja por erro material na alimentação, seja por outra tese
jurídica – tais como o reconhecimento de novatio legis in mellius com
base na Lei nº 13654/2018 (arma branca não aumenta a pena do
roubo) ou no Decreto nº 9785/2019 (armas), continuidade delitiva,
associação para o tráfico como delito não hediondo etc. – e que
representam quase um sexto dos pedidos e tem impacto direto na
contagem da pena cumprida.
 
O critério 5 (processos com PAD pendente) foi outro com
significativo número de pedidos, com um sexto do total de pedidos.
Impende destacar na ação a realização de 286 audiências
concentradas com a participação da defensoria pública,
majoritariamente no interior do Estado. Isso indica a realização de
mais de 60% das audiências que estariam pendentes entre os
processos analisados, permitindo a retomada regular do trâmite dos
processos e da concessão de benefícios.
 
Quanto aos demais critérios, o número pouco expressivo de pedidos
parece indicar que o Poder Judiciário já vem adotando-os como
regra geral. De se ressaltarem os dados de saída antecipada (critério
1): foram 150 permissões de cumprimento da pena fora da unidade
prisional.
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Verificou-se que muitas unidades prisionais não estão alimentando
adequadamente o sistema. Foram feitos muitos pedidos de
atualização de informações acerca da conduta, do tempo de estudo e
trabalho dos internos, por exemplo, ou juntada de processos
administrativos disciplinares em trâmite nas unidades. Tudo isso
contribui para o atraso na concessão de diversos benefícios.
 
Além dos pontos críticos já levantados, os defensores públicos
participantes observaram um grande número de condenações
elevadas, transitadas em julgado sem qualquer recurso.
 
Observou-se, então, tratar-se de processos de conhecimento em que
a defesa da parte se deu por advogado dativo. Ficou evidente, com
isso, a importância da atuação da Defensoria Pública nos processos
de conhecimento a fim de reduzir o tempo de pena dos executados
dentro das unidades prisionais, contribuindo para a redução da
superlotação.
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No Centro Prisional Feminino de Cariacica, a ação foi acompanhada
pela defensora pública Samyla Gomes Soares Belchior,
Coordenadora de Direito Penal da Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo.
 
De maneira geral, 644 presos tiveram seus processos analisados,
477 foram atendidos por 18 defensores públicos (PSC e CPFC), e
informados sobre os 231 pedidos protocolizados, sendo importante
destacar o apoio do DEPEN para a realização da ação das
assistências dentro das unidades prisionais.
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O acompanhamento dos pedidos e as medidas solicitadas foram
efetuados pela Defensoria Pública do Estado. A seguir, alguns dos
resultados obtidos.
 
Até o momento, cerca de 50% dos pedidos foram apreciados. Dos
pedidos analisados, 80% foram deferidos, e, nesse caso, mais de
40% das decisões implicam a imediata saída do preso do sistema
prisional, o que é indicativo da seriedade do trabalho das
instituições envolvidas e da eficiência do DSF em prol da efetivação
de direitos.
 
De fato, o número de presos nas unidades prisionais vinha
crescendo em 2019, chegando a 23.400 em julho. Esse movimento
começou a reverter-se com o início do Projeto Liberdade com
Responsabilidade e, após o DSF, já são 570 presos a menos nas
unidades prisionais.



Regime Fechado

Novembro
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Observem-se os números do sistema prisional estadual em detalhe⁴:

2019 Regime Semiaberto
Prisões

domiciliares/
tornozeleiras

Provisórios
Presos em
unidades
prisionais

Total

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Dezembro

8383

8324

8524

8486

8566

8570

8598

8553

8509

8162

7911

7677

9864

10018

10145

10155

10260

10400

10471

10384

10425

10472

10505

10549

4581

4762

4672

4830

4767

4672

4706

4813

4851

4547

4515

4507

169

153

173

254

335

367

423

440

515

534

608

600

22715

23005

23219

23270

23310

23326

23405

23362

23321

23166

22985

22792

22884

23158

23392

23524

23645

23693

23828

23802

23836

23700

23593

23392

Nota-se o crescimento das saídas antecipadas e das solturas em
geral, quase dobrando a redução de presos no sistema de
outubro para novembro, estabilizando-se a queda em
dezembro.

⁴ Fonte: INFOPEN/ES.



DOS RESULTADOS

14DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESPÍRITO SANTO

Veja-se o saldo entre entradas e saídas do período:

Saldo
entradas e

saídas⁵
2018 2017 20162019 2015 2014

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

479

270

271

82

145

139

113

3

19

-126

-225

-212

472

211

58

153

113

199

148

4

224

26

182

-19

364

-268

-175

5

132

80

75

186

124

134

156

-58

225

239

78

82

209

-12

89

46

118

124

-8

-253

398

233

52

212

35

244

30

252

256

33

101

63

356

27

216

135

37

84

32

123

310

96

144

-118

Outubro foi o primeiro mês no ano em que houve redução da
população prisional, que vinha aumentando desde janeiro, e é a
redução mais significativa desde março de 2017, quando a
população prisional diminuiu em 175 presos, o que se deve mais à
reduzida entrada de presos no período, comparativamente à média,
ainda reflexo da paralisação da atividade policial em fevereiro de
2017. 
 
Excluídos os meses excepcionais de fevereiro e março de 2017, não
se via redução tão expressiva no número de presos desde dezembro
de 2016.

⁵ Fonte: INFOPEN/ES.

TOTAL 958 1771 755 937 1909 1442
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Em um recorte por época do ano, observa-se que é a primeira vez nos
últimos 5 anos em que há uma redução na população prisional no mês
de outubro, menos 126 presos. É também inédita a significativa
redução na população prisional no mês de novembro, menos 225
presos. Em dezembro, freou-se o crescimento no saldo do período,
que tendia para aumento no número de presos, havendo uma
expressiva redução de 212 presos na população prisional.
 
Comparando os números do balanço em um acumulado nos meses de
outubro a dezembro dos últimos anos, houve aumento de 189 presos,
232 presos, redução de 137 presos, aumento de 197 presos, 122
presos nos anos de 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, respectivamente. 
 
Nesse recorte, portanto, é a primeira vez nos últimos 5 anos em que
há uma significativa redução na população prisional no período de
referência, entre outubro e dezembro, de 563 presos. 
 
Não só isso. Esse é o número TOTAL de presos, incluindo todos
aqueles em prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Justiça, atualmente são
cerca de 600 presos condenados em prisão domiciliar com
monitoração eletrônica, desde a implementação do Projeto Liberdade
com Responsabilidade⁶, intensificado com o DSF e as saídas
antecipadas no critério 1.

PRIMEIRA VEZ EM 5
ANOS QUE HÁ REDUÇÃO

NA POPULAÇÃO
PRISIONAL NO ESTADO

⁶  Fonte: Desenvolvido pela Juíza Graciela de Rezende Henriquez, pelo promotor de
Justiça César Augusto Ramaldes da Cunha santos e pelo defensor público Marcello Paiva
de Mello, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Velha Velha.
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Com isso, foi possível desafogar o sistema, permitindo a
transferência de número equivalente de presos condenados que
se encontravam em centros de detenção provisórias, aguardando
vagas, para finalmente cumprirem sua pena no local adequado, de
modo mais condizente com o previsto em lei.
 
Com efeito, verifica-se um aumento no número de presos
condenados – sem aumento no número de presos nas unidades
prisionais, decorrente das saídas antecipadas com monitoração
eletrônica – proporcional à queda no número de presos
provisórios no período.
 
Observam-se, assim, resultados positivos do DSF também para os
presos provisórios, com redução de pouco mais de 5% em seu
número. Agora podem aguardar o resultado do
processo em ambientes um pouco menos lotados, e sem ter que
compartilhar o espaço com tantos presos já condenados.
 
Assim, sem desconhecer que o crescimento ou a diminuição da
população prisional decorre sempre de diversos fatores,
analisando os números apontados é possível afirmar que o
trabalho do “Defensoria sem Fronteiras”, com o apoio do
Ministério Público e do Poder Judiciário às saídas antecipadas
ante a Vara de Execuções Penais de Vila Velha, juízo que
concentrou o maior número de requerimentos, destacam-se como
fatores relevantes na redução da população prisional no Estado
do Espírito Santo a partir de outubro de 2019.
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Diante das conclusões apresentadas, recomenda-se, entre outras
medidas que entenderem pertinentes:
 
a) Ao Conselho Nacional de Justiça, para que implemente melhorias
no SEEU, tais como ferramentas que:
 
i) Possam detectar na alimentação do sistema a ocorrência de erros
materiais ou a adoção de critérios jurídicos em desconformidade com
o entendimento adotado pelo juízo;
 
ii) Alertem ao juízo quando houver parecer favorável do Ministério
Público ao deferimento do pedido;
 
iii) Alertem à Secretaria de Estado de Justiça para que apresente
regularmente atestado de conduta, trabalho e estudo, ou eventual
procedimento administrativo disciplinar;
 
iv) Permitam ao requerente classificar o tipo de pedido, a fim de
facilitar a adoção de prioridades na análise dos processos pelo juízo,
bem como contribuir na análise estatística;
 
b) Ao Poder Judiciário estadual, para que adote medidas a fim de:
 
i) Estabelecer prioridades na análise de pedidos, como pedidos que
impliquem na imediata soltura, na extinção de punibilidade ou que
contem com parecer favorável do Ministério Público, por exemplo;
 
 



c) Ao Poder Executivo estadual, para que:
 
i) Mantenha atualizadas no SEEU as informações rotineiramente
utilizadas para a análise de benefícios;
 
ii) Alerte todas as partes quanto ao vencimento de benefícios;
 
iii) Busque o equilíbrio entre a distribuição territorial dos
custodiados e a superlotação das unidades prisionais;
 
d) Ao Poder Executivo estadual e federal, para que ampliem a
inserção no mercado de trabalho das pessoas custodiadas, seja
com qualificação de mão de obra ou com colocação dessas
pessoas em vagas de emprego, sobretudo nas próprias
instituições públicas;
 
e) A Defensoria Pública, para que amplie o número de
defensores públicos com atuação na área criminal;
 
f) Ao Poder Legislativo estadual, para que garanta às
instituições orçamento adequado às destinações propostas.
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