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ATA DA r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE DIREITO CRIMINAL 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL — SEÇÃO DE GOIÁS, NO 
EXERCÍCIO DE 2016, REALIZADA EM 
06/07/2016. 

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (06/07/2016), às dezenove 
horas (I 9h), na Sala de Sessões da OAB/GO, foi instalada a 2 Reunião Extraordinária da 
Comissão de Direito Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, no 
exercício de 2016, sob a Presidência do  Dr.  Roberto Serra da Silva Maia. Estiveram 
presentes: Conforme lista de presença anexa 1. VERIFICAÇÃO DE QUORUM E 
ABERTURA. Verificada a existência de quorum, o Presidente  Dr.  Roberto Serra da Silva 
Maia declarou aberta a reunião, oportunidade em que cumprimentou os presentes, dentre 
eles, os membros da Abracrim (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas)  Alex  
Neder e Marcelo  Di  Resende, o Conselheiro Seccional Rildo Mourão, o Conselheiro e 
Presidente da Comissão de Direito e Prerrogativas Erlon Fernandes, convidando-os para 
compor a mesa diretiva dos trabalhos. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA 
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM: a ata dayresente reunião será aprovada ao final 
desta sessão. 3. COMUNICAÇÕES DA PRESIDENCIA: 3.1. Informes da Diretoria: o 
Presidente comunicou que, diante do licenciamento temporário da Secretária-geral Adjunta 
da Seccional Simone Gomes de Oliveira, e que, na qualidade de Diretor-Tesoureiro, 
assumiria provisoriamente algumas de suas funções, conforme dispõe o  art.  38, XVI, do 
RI-OAB/GO, não poderia permanecer na presidência de tão importante Comissão sem 
prejuízo da condução dos trabalhos. Por isso, anunciou o seu licenciamento temporário da 
Presidência da Comissão de Direito Criminal até que a Diretoria da OAB-GO seja 
recomposta. Ato contínuo, foram empossados como Presidente o advogado Henrique 
Rogério da Paixão, e na qualidade de Vice-Presidente, Secretário Geral e Secretária 
Adjunta, respectivamente, os srs.  Alessandro  Gil Moraes Ribeiro, Thiago de Oliveira 
Rocha Siffermann, e Karina Bueno Timachi, os quais receberam as boas vindas e 
mensagens de congratulações do Diretor-Tesoureiro. 3.2. Pontos debatidos no evento da 
Abracrim e outras considerações. Passada a palavra ao dr.  Alex  Neder, este te 
considerações acerca da importância para a advocacia criminal do VII Encontro Brasilet 
dos Advogados Criminalistas realizado nos dias 30 de junho e I° de julho de 2016 em 
Curitiba-PR. Em seguida, foi anunciado pelo Presidente Roberto Serra a definição do I 
Encontro de Ciências Criminais da OAB-GO, organizado pela ESA-OAB/GO para ser 
realizado nos dias 29.9 a 1.10.2016, ocasião em que falou do evento, dos temas e 
convidados que dele participarão. Ao final, convidou a todos a participarem do Baile do 
Rubi, que será realizado no dia 26.8.2016, propondo a aquisição pelos membros da  CDC  
de pelo menos uma mesa para confraternizar e prestigiar o evento festivo. Posteriormente, 
transferiu a presidência dos trabalhos para o dr. Henrique Rogério para o prosseguimento 
dos trabalhos. O dr. Henrique Rogério agradeceu pelo prestígio, e teceu considerações 
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iniciais sobre a atuação do advogado criminalista. Em seguida, passou a palavra aos 
membros da diretoria da  CDC  e, empós, estendeu-a para os demais membros da 
assistência. 4. ORDEM DO DIA. 4.1. Expedientes: Nenhum. 4.2. Processos com 
julgamento iniciado: Nenhum 4.3. Processos com julgamento adiado: nenhum. 4.4. 
Julgamento de Processos/pauta do dia: 4.4.1 Conhecimento: 4.4.2. Julgamento: 5. 
COMUNICAÇÕES DOS PRESENTES: Passada a palavra aos membros da  CDC,  o dr. 
Silvio Hideki Nishi requereu que fosse dado encaminhamento por esta Comissão, para que 
seja imediatamente realizado o julgamento de um  Habeas Corpus  que se encontra a 60 
dias aguardando decisão, tendo como fundamento o Pacto pelos direitos Civis e Políticos 
bem como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e a falta de condições de 
infraestrutura para a manutenção da integridade física e psicológica do paciente se levado 
ao cárcere. Em face dessa solicitação, o Presidente designou a dra.  Karim  Bueno para 
acompanhar o pleito. Passada a palavra do  Dr.  Cristóvão de Jesus Luiz Esteves, este 
requereu que fosse dado encaminhamento por essa Comissão de inserção em pauta de três 
temas para discussão, quais sejam: a possibilidade de existência de corregedores membros 
da OAB nas Corregedorias dos tribunais, a implementação de um Conselho Estadual de 
Justiça nos moldes do Conselho Nacional de Justiça e por último discussão sobre o 

reajuste e forma de pagamento das UI-IDs.  6. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo 

para ser relatado, eu, Karina Bueno Timachi, Secretária  Ad hoc  da Co são de Direito 

Criminal digitei, lavrei a presente ata que lida e aprovada, será assi  La  is im. 
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