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Of. 01│2021│NCFZ 
REF. Notificação sobre atendimento de advogado 

 
                                 

Bauru, 11 de janeiro de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustríssimo (a) Senhor (a), 

                                       

 

Chegou ao conhecimento dessa Diretoria que a Advocacia não tem 

conseguido atender presencialmente seus clientes dentro dessa Unidade Prisional, 

tendo em vista a pandemia da Covid-19. 

Dessa forma, vimos pelo presente solicitar uma mudança de posicionamento 

dessa Direção, uma vez que Bauru encontra-se na fase amarela do plano São 

Paulo, não havendo motivos para essa restrição, desde que seguindo todas as 

recomendações sanitárias e de saúde.  

Vale ressaltar que foi autorizada aos reeducandos a saída temporária de final 

de ano, ocasião em que o risco de eventual contaminação é muito maior do que um 

atendimento jurídico feito de forma individual, sendo que a Advocacia está 

comprometida a seguir todos os protocolos. 

Ademais, é uma prerrogativa de todos os cidadãos que possam conversar 

reservadamente com seus Advogados, resguardando o direito de defesa previsto 

constitucionalmente. 

Por fim, solicitamos o agendamento de Reunião junto à Diretoria desse 

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DR. ALBERTO BROCCHIERI" DE 

BAURU - CPP I DE BAURU, em data que julgarem oportuna.   

http://www.oabsp.org.br/
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Sem mais, e no aguardo de vossa resposta, nos despedimos e apresentamos 

nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

MARCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI 

PRESIDENTA 

 

ALISSON CARIDI 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DA ADVOCACIA MILITANTE NAS EXECUÇÕES CRIMINAIS 

 

 

 

SERGIO RICARDO RODRIGUES 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITO E PROCESSO PENAL 

 

 

 

CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DIREITOS E PRERROGATIVAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

AO (À) 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) DIRETOR (A) DO 

CPP I DE BAURU - CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA "DR. 

ALBERTO BROCCHIERI" DE BAURU 

RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 350, S/N, BAURU - SP, 17022-900 
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