
 
 

 
  

 
Ata   da   Reunião   Ordinária   da   Comissão   Especial   de   Política   Criminal  

e   Penitenciária   OAB   SP  
 
Aos  26  dias  do  mês  de  maio  de  2020,  às  11h00,  realiza-se  reunião  ordinária  da                
Comissão   de   Política   Criminal,   via   plataforma   digital   zoom.   
 
Participaram   da   reunião   os   seguintes   Membros:   
 
 
1.    Bia   Kanamaro  
2.    Bruno   Ferullo  
3.    Carla   de   Andrade  
4.    Daniele   Postoiev   Fogaça   Terra  
5.    Ellem   Todão  
6.    João   Joaquim  
7.    Konstantin   Gerber  
8.    Flavio   Grossi  
9.    Leandro   Lanzellotti   
10.    Marcela   Ortiz  
11.    Maria   Jamile   José  
12.    Moises   Cardoso  
13.    Nahla   Ibrahim   Barbosa  
14.    Fabiana   Viana  
15.    Marcelo   Feller  
16.    Mayara   Silva   de   Souza  
17.    Priscila   Pamela  
18.    Renata   Amorim  
19.    Stefano   Fabbro   de   Moraes  
20.    Vivian   Peres  
21 .   Viviane   de   Ornellas   Cantarelli  
22.    Leila   Speeden  
23.    Pamela   Villar  
24.    Valeria   Ceulin   Pinton  
25.    Viviane   Balbuglio  
 
 
 
Foram   abordados   os   seguintes   assuntos:   
 
1. Foram   explanadas   as   ações   que   estão   sendo   realizadas   pela   Comissão   de  

Política   Criminal   e   Penitenciária   em   atenção   às   pessoas   que   se   encontram  
privadas   de   sua   liberdade,   e   em   razão   da   pandemia   estão   passando   por  
problemas   ainda   maiores   do   que   os   já   enfrentados,   tendo   em   vista   o   ambiente  
insalubre,   sem   possibilidade   de   cumprimento   de   práticas   mínimas   de   saúde   e  
isolamento   social,   e   o   notório   descaso   pelos   poderes   públicos   e   por   grande  
parte   da   população;  
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2. Está   sendo   feito   um   trabalho   junto   ao   setor   de   Reintegração   Social   e  

Coordenadoria   da   Saúde,   pelos   membros   desta   Comissão   João   Joaquim   e  
Stefano   Fabbro   e   foi   comunicado   o   deferimento   do   pedido   realizado   pela  
Comissão,   em   parceria   com   o   projeto   Se-los,   sobre   a   doação   de   71.000  
máscaras   de   proteção   para   os   agentes   penitenciários,   como   forma   de   evitar   o  
contágio   por   coronavírus;  
 

3. Discutimos   sobre   as   inúmeras   reclamações   de   familiares   de   presos   em   relação  
ao   “jumbo”   que   enviam   aos   seus   parentes,   contendo   materiais   de   higiene,  
limpeza,   alimentação,   etc.,   pois   alegam   que   os   insumos   não   estão   sendo  
entregues   integralmente,   muitas   coisas   estão   sendo   desviadas   e   não   estão  
chegando   corretamente   ao   destinatário,   já   que   neste   momento   de   pandemia  
não   está   sendo   possível   a   entrega   pessoal/   direta   ao   preso.   Outra   queixa  
frequente   é   quanto   ao   custo   de   postagem   que   esses   familiares   estão   tendo   que  
arcar   para   o   envio   do   jumbo.   Foram   sugeridas   algumas   ações   que   podem  
amenizar   o   problema,   como   a   implantação   de   um   “protocolo”   de   conferência   do  
conteúdo   enviado   e   entregue   ao   familiar   preso,   mas   para   isso   teria   que   haver   a  
cooperação   dos   agentes   penitenciários   e   da   instituição   prisional,   o   que   leva   à  
baixa   viabilidade   dessa   implementação.   Quanto   ao   custo   de   envio,   Leandro  
Lanzellotti   e   Fabiana   Viana   levantaram   a   hipótese   de   efetuarmos   um   pedido   de  
isenção   ou   redução   da   taxa   de   envio   por   Correio/Sedex   para   mercadorias  
enviadas   às   unidades   prisionais,   excepcionalmente   neste   período   de  
pandemia.   O   membro   Konstantin   Gerber   irá   verificar   a   viabilidade   do   pedido   e  
a   forma   que   poderá   ser   articulado;  
 

4. Reportamos   ao   grupo   as   ações   realizadas   junto   à   SAP   para   a   elaboração   de  
normativa/manual   de   saúde   voltada   aos   agentes   e   custodiados;  
 

5. Retomamos   as   ações   realizadas   pela   Comissão   que   de   forma   exitosa  
possibilitou   o   acesso   a   lista   da   SAP   com   os   dados   de   pessoas   custodiadas   em  
grupo   de   risco,   assim   como   as   informações   prestadas   pelas   Unidades  
Prisionais   sobre   as   condições   dos   estabelecimentos   e   o   impacto   positivo   da  
divulgação   dessas   informações,   e   ainda,   com   o   pedido   de   que   haja   interação  
entre   a   Corregedoria   do   TJSP   e   a   SAP,   para   que   esta   lista   seja  
constantemente   atualizada   e   facilmente   acessada   pelos   juízes;  
 

6. Estabeleceu-se   a   criação   de   um   GT   para   pensar   em   questões   relacionadas   a  
fila   dos   exames   criminológicos,   inclusive   será   enviado   ofício   a   fim   de   tomarmos  
ciência   do   número   exato   de   presos   que   se   encontram   nessa   fila   de   espera,   o  
que   se   tem   notado   o   agravamento   pelo   quadro   de   pandemia;  
 

7. Abordamos   a   continuidade   das   oficinas   culturais   que   estão   sendo   realizadas   de  
forma   adaptada   na   PFS   (Penitenciária   Feminina   de   Santana)   com   o   envio   de  
materiais   por   e-mails   e   por   correio,   em   razão   do   atual   cenário   de   necessidade  
de   isolamento   social,   bem   como   discutimos   sobre   a   extensão   para   a   PFC  
(Penitenciária   Feminina   da   Capital),   com   a   arrecadação   de   valores   para  
impressão   de   material,   que   tem   sido   articulado   pela   Carla   de   Andrade;  
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8. Feller   ficou   de   enviar   e-mail   solicitando   o   andamento   do   Pedido   de  

Providências   feito   junto   ao   TJ/SP   para   posterior   análise   de   eventual  
requerimento   de   despacho   virtual;  
 

9. Valeria   Pinton   mencionou   sobre   a   doação,   que   conseguiu   por   intermédio   de  
uma   colega,   de   8   motores   para   a   substituição   de   portões   com   chave,   a   fim   de  
possibilitar   a   prevenção   de   disseminação   de   Covid-19   reduzindo   o   contato  
físico   de   pessoas   em   unidades   prisionais.   A   presidente   Priscila   posicionou   que  
já   fora   enviado   e-mail   à   SAP   notificando   sobre   o   recurso   obtido,   mas   que   ainda  
não   obteve   resposta   quanto   à   viabilidade   da   doação,   assim   como   sobre   a  
dinâmica   de   entrega   e   instalação   dos   motores;   
 

10. Leila   Speeden   se   disponibilizou   a   colaborar   com   tradução   de   textos   e   falas   na  
língua   inglesa   nos   casos   em   que   a   Comissão   vir   a   precisar,   e   também   se  
disponibilizou   novamente   para   compor   o   Núcleo   de   Saúde,   por   ser   desta   área;  
 

11. Foi   feito   um   pedido   pela   Comissão   ao   governador   para   que   todos   os   presos   e  
agentes   sejam   submetidos   a   teste   para   a   Covid-19   e,   na   impossibilidade,   ao  
menos   os   que   se   encontrem   no   grupo   de   risco.   Houve   uma   resposta   positiva  
mas   sem   detalhes   de   quando   será   efetivado,   razão   pela   qual   o   pedido   foi  
reiterado   solicitando   mais   detalhes.   No   momento   estamos   no   aguardo   de  
retorno   para   esclarecimento   às   pessoas   que   serão   atendidas   e   empresas   que  
efetuarão   as   referidas   testagens.   
 

12. Foi   solicitado   pela   Daniele   Postoiev   que   todos   os   materiais   produzidos   por  
meio   de   ações   desta   Comissão,   se   houver   possibilidade   e   atender   aos  
preceitos   éticos   de   publicização,   sejam   enviados   à   ela   através   de   e-mail   ou  
grupo   específico   de   whatsApp   para   que   possam   ser   devidamente   postados   na  
página   da   Comissão   no   site   da   OAB/SP,   bem   como   na   página   do   facebook.  
Priscila,   Konstantin   e   Nahla   se   manifestaram   a   respeito   quanto   ao   envio   de  
materiais.  
 
 

 
Por   ser   a   verdade,   firmamos   a   presente.  
 
 

 
           Priscila   Pamela   dos   Santos          Daniele   Postoiev   Fogaça   Terra  
                      Presidente                                               Secretária-Geral  
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