
                                    

                                                

 

 

 

Prezados advogados,  

As 24ª e 67ª Subseções da OAB/MG, por seus legítimos representantes, 

juntamente com a Unidade Prisional de Santa Rita do Sapucaí - MG, 

buscando melhor atender os (as) advogados (as) acordaram medidas a 

serem seguidas durante o período da pandemia instaurada pela Covid-

19, disponibilizando também o atendimento virtual 

Conforme é sabido, a Unidade Prisional de Santa Rita está funcionando 

como “porta de entrada” ao sistema. Sendo assim, para melhor 

esclarecimento, os atendimentos presenciais continuarão funcionando 

normalmente, o que está sendo incluído é o atendimento virtual, 

podendo os advogados (as), optarem por qualquer modalidade de 

atendimento. 

Os atendimentos presenciais continuarão sendo das 10:00 às 12:00 (sem 

necessidade de pré agendamento), porém, as regras para os atendimentos 

virtuais são as seguintes: 

1. A partir do dia 14/09/2020, os agendamentos virtuais somente 

ocorrerão mediante ligação para o contato telefônico do agendamento 

(035 9 8824-2943), sendo responsável a funcionária da OAB Luana 

Ribeiro. 

2. A lista de agendamento será aberta as 12:00 horas, finalizando às 

15:30, sem extensão de horário. As ligações serão atendidas somente 

dentro do horário, eis que a responsável necessita encaminhar via e-mail 

à unidade prisional os devidos agendamentos até às 16h. 

3. Os agendamentos de atendimento virtual serão realizados 

exclusivamente por contato telefônico e na pessoa da Luana, não sendo 

possível realizar agendamento com outra pessoa. 

4. Os atendimentos virtuais serão realizados de segunda a quinta feira, 

das 08:00 às 10:00 horas. 



                                    

                                                

 

5. Serão permitidos 01 (um) agendamento por dia (virtual). Esse limite se 

aplica ao advogado, caso autônomo ou a escritório, independentemente 

do número de advogados que tenha no escritório. Assim, sendo 

advogados de um mesmo escritório compartilharão o limite diário. 

6. Os atendimentos virtuais terão duração de 20 minutos, sendo 

informado pelo responsável quando da finalização do horário, justamente 

para não prejudicar os demais advogados que optaram pelo atendimento 

virtual. 

7. Os atendimentos jurídicos virtuais deverão ser realizados apenas com o 

preso e advogado, não possibilitando o acesso da família em nenhuma 

hipótese. 

8. Os atendimentos virtuais a serem realizados nas segundas – feiras, 

deverão ser agendados nas quintas-feiras, já que nas sextas-feiras não terá 

responsável para repasse da lista. 

 

Para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem em relação às medidas 

acima mencionadas, foram nomeados os Colegas Dra. Rafaela Hauly e 

Dr. Jander Lima, que gentilmente se dispuseram a coordenar o serviço de 

agendamento e acompanhar a regularidade do atendimento às 

prerrogativas dos Advogados (as) nesse trabalho, podendo ser contatados 

pelos telefones: (035) 9 9855-0407/ (035) 9 8822-2358. 

 

TELEFONE DE AGENDAMENTO: 

035 9 8824-2943 

 


