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SINTESE DE PROJETOS 

COMISSÃO DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA DA 
OAB/SP 2015 

 

1. Mostra de Arte:Centro de Progressão Feminina do Butantan e Penitenciária  

Feminina da Capital 

2. Grupo de Visitas às Unidades Prisionais 

4. SOS CARTAS 

5. Agenda de Seminários (temas diversos) 

6. Pró Egresso (Corregedoria Geral do Estado e Coordenadoria de Reintegração Social) 

7. Qualificação no Atendimento de Liberados Condicionais 

8. Política de Educação no Sistema Prisional–Cartilha de Direitos 

9. Projeto de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos 

Advogados do Brasil ( Subsídios para a reforma da LEP) 

10. Servidores (acautelamento de armas e condições de trabalho) 

11. Audiência de Custódia 

12. Representações: CEP SAP ; COPEN; CGPP- TJ; CC-VEC/SP 

 

 

 

 

 

 



1.EVENTOS REALIZADOS PELA COMISSÃO: 

 

 

1.1.EVENTOS QUE A COMISSÃO REPRESENTOU A OAB-SP: 

 

 Seminário Nacional sobre Sistema Prisional, sediado na 

OAB Federal. 

 

 Seminário Regional de Alternativas Penais ocorrido em 20 

e 21 de julho de 2015 na cidade de Belo Horizonte (realização DEPEN). 

 

 Seminário sobre o Sistema Carcerário Nacional realizado 

em 23 de outubro de 2015 na Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo. 

 

 1° Concurso "BELEZA INTERNACIONAL", realizado no dia 

24/09/2015, na Penitenciária Feminina da Capital. 

 

 Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

 

 

1.2.PALESTRAS REALIZADAS PELA COMISSÃO: 

 

Foram inúmeras palestras promovidas pela Comissão de Política 

Criminal, que encerrou os trabalhos de 2015 com a realização do Ciclo de 

Debates para elaboração de Nota Técnica acerca do Projeto de Lei 513/2013, 

ocorridos nos dias  28/10/15; 03/11/15; 09/11/15 e 13/11/15, na OAB/SP. 

 

 

 

 

 

 



 

2. REUNIÕES DA COMISSÃO: 

 

1ª Reunião Ordinária: 24/02/2015 – 18:30hs – Exposição da 

síntese de Projetos (Local: OAB/SP, Praça da Sé, 2º andar). 

 

2ª Reunião Ordinária: 31/03/2015 – 18:30hs – Discussão sobre 

política prisional, presença do agente de escolta, Marcação de Visita ao CDP II 

de Osasco (Local: OAB/SP, Praça da Sé, 2º andar). 

 

3ª Reunião: 30/04/2015 – 18:30hs – Visita ao CDP II de Osasco 

(relatório anexo). 

 

4ª Reunião Ordinária: 30/06/2015 – 18:30hs – Tratativas sobre o 

Grupo de Cartas, CDP Belém II, presença do professor Alvino de Sá, 

esclarecimentos do membro colaborador da Comissão, Emerson Ferreira, 

Apoio ao Egresso e Ciclo de Debates sobre Projeto de alteração da LEP 

(Local: OAB/SP, Praça da Sé, 2º andar). 

 

5ª Reunião: 14/07/2015 – 18:30hs – Reunião do Grupo de Leitura 

de Cartas. Entrega de Respostas e ofícios para a presidente conferir e assinar. 

(Local: OAB/SP, Praça da Sé, 4º andar). 

 

 

6ª Reunião Ordinária: 04/08/2015 – 18:30hs – Tratativas sobre o 

DEPEN, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Centro de Detenção Feminino 

do Butantã, Audiência de Custódia, Comentários sobre a Palestra de Andrea  

Abritta Garzon. (Local: OAB/SP, Praça da Sé, 4º andar). 

 

7ª Reunião: 15/09/2015 – 18:30hs – Reunião do Grupo de Estudos 

sobre alteração da LEP. (Local: OAB/SP, Praça da Sé, 4º andar). 

 

 



8ª Reunião Ordinária: 29/09/2015 – 18:30hs – Introdução para 

relembrar as diretrizes e objetivos da Comissão de Política Criminal, que é 

multidisciplinar e composta por advogados, assistentes sociais, professores, 

juízes, educadores, egressos, promotores. Último alinhamento sobre o Ciclo de 

Debates sobre Reforma da LEP (Local: OAB/SP, Praça da Sé, 4º andar). 

 

9ª Reunião (última reunião do ano): 27/10/2015 – 18:30hs – 

Reunião Final do Grupo de Cartas. (Local: OAB/SP, Praça da Sé, 4º andar). 

OBS.: A reunião ordinária prevista para 27/10/2015 foi aproveitada 

pelo Grupo de Leitura de Cartas, já que os membros efetivos foram convidados 

a comparecer na abertura do Ciclo de Debates sobre o Projeto de Lei 513/13, 

ocorrida no dia 28/10/2015. 

 

3. CARTILHAS: Em elaboração, a cartilha de Educação nas 

Prisões, sob Coordenação da advogada Carolina Bessa e do Prof. Dr. Roberto 

da Silva, respectivamente, membro e consultor da CPCP/OABSP, – projeto 

será priorizado em 2016. 

 

 

4. PROJETOS: 

 

4.1. GRUPO DE LEITURA DE CARTAS 

 

Integrantes: Julio Cesar M. S. Candela, Konstantin Gerber, Monique 

Gaia e Leandro Lanzellotti (Supervisora: Adriana Nunes). 

Objetivos: Leitura de Cartas de pessoas em situação de 

encarceramento, realização de triagem para confecção de resposta e/ou 

encaminhamento de ofício ao órgão competente para solução do problema 

levantado. 

 

 

 

 



Relatório de atividades do Grupo de Cartas da Comissão de 

Política Criminal e Penitenciária da OAB-SP 

 

Feitos: 

 

Desde Nov/2014 até o presente momento (Nov/2015) temos o 

registro de 30 cartas recebidas pela Comissão. Deste número, já 

providenciamos o encaminhamento de 10 respostas. 

 

Ademais, vale destacar que o presente ano, no que tange às cartas 

recebidas pela Comissão, foi importante para que nos organizássemos, 

designando-se determinados membros, especialmente, para cuidarem desta 

demanda. 

 

Ademais, planilhamos todas as cartas recebidas (conf. anexos) e por 

meio delas, conseguimos rastrear quais presídios nos encaminharam mais 

cartas, bem como quais os principais temas. 

 

Neste ano, pudemos perceber que os principais temas tratados nas 

cartas são: arbitrariedades sofridas pelos reeducandos nas prisões, bem como 

solicitações de assistência judiciária. 

 

Também fizemos uma reunião com o Defensor Público Patrick 

Cacicedo em 2015, a qual foi muito produtiva para que pudéssemos ter um 

panorama geral de quais cartas poderíamos remeter à Defensoria Pública. 

 

Foi providenciado um levantamento de pontos/temas tratados nas 

cartas. Tal levantamento tinha por objetivo auxiliar na elaboração de uma 

Cartilha a ser distribuída nos presídios. 

 

Expectativas para o próximo ano: 

Pretendemos fazer uma reunião com a Coordenadoria de Saúde 

para tratarmos sobre cartas que tem por escopo assistência médica (tais como 

pedidos de auxílio para a realização de cirurgias). 



Também pretendemos estreitar nossos laços com a Defensoria 

Pública para darmos maior agilidade às novas cartas recebidas. 

 

Manteremos o controle das cartas (por meio de planilha) para termos 

um cenário geral, em um futuro próximo, dos locais e temas que mais 

recebemos questionamentos e assim, providenciarmos planos de ações tendo 

por escopo a ressocialização dos reeducandos. 

 

Pontos relevantes citados nas cartas para embasarem a 

elaboração da Cartilha: 

 

(i) Excesso de prazo da prisão provisória (temporária e 

preventiva). 

 

(ii) Prazo de aplicação de medidas disciplinares. 

 

(iii) Recontagem da pena em razão de sanção 

disciplinar. 

 

(iv) Auxílio Reclusão, o que é preciso fazer para que se 

tenha direito? 

 

(v) Salário para preso que trabalha dentro do sistema, 

como é feito o pagamento? Como ter direito? 

 

(vi) Progressão de Regime, quais os requisitos legais 

que são necessários preencher para que se tenha direito. 

 

(vii) Progressão de Regime e Exame Criminológico 

 

(viii) Como viabilizar o estudo? 

 

 

Reuniões realizadas: 14/07/15 e 27/10/15. 



 

4.2. GRUPO DE VISITAS AOS PRESÍDIOS 

 

Integrantes: Adriana de Mello Nunes Martorelli, Daniele Postoiev 

Fogaça Terra, Mariá Maynart de Carvalho, Monique Gaia, Ozeias Sampaio, 

Willy Viana (Supervisor: Theodoro Balducci). 

Objetivos: Visitar unidades prisionais a fim de conhecer as 

instalações internas, a equipe de agentes prisionais, os problemas, as 

mudanças realizadas e os pontos positivos. Tentamos ouvir e aconselhar, 

buscando humanizar com critérios o meio prisional. 

Visita realizada: Ao CDP (Centro de Detenção Provisória) II de 

Osasco em 30/04/2015 (Relatório anexo). 

 

4.3. MULHER ENCARCERADA - MOSTRA DE ARTE 

NO CPPFB DO BUTANTAN 

 

Integrantes da Comissão: Fabiana Zanatta Viana, Adriana Nunes 

Martorelli e Carla de Andrade. 

Este projeto de intervenção foi implementado a partir de 

agosto de 2013, no Centro de Progressão Penitenciária Feminina “Dra. 

Maria Marigo Cardoso de Oliveira - CPPFB” (Butantan), que encarcera 

mulheres em regime semiaberto, e foi concluído em maio do corrente 

ano. Ao longo de quase 3 anos, os artistas e profissionais parceiros, que 

voluntariamente aderiram ao projeto, atuantes na área de dança, 

música, canto, terapias corporais e meditativas, realizaram muitas 

atividades na capela da Unidade, com grupos de 10 a 20 mulheres 

reeducandas, além de shows que proporcionaram o envolvimento de 

toda a população lá aprisionada. 

Estas atividades lúdicas e corporais, assim como os shows que 

foram realizados na unidade, tinham por objetivo proporcionar espaço de 

expressão as mulheres, visando contribuir para redução dos efeitos negativos 

da prisão e ofertar mecanismos de interação entre cárcere e sociedade civil, 

como instrumento de reinserção/reintegração social. 



Além das reeducandas, atendendo a pedido da unidade, finalizamos 

nosso projeto de intervenção com uma manhã dedicada às agentes e 

funcionárias da unidade em 29 de maio do corrente ano. Com um grupo de 

mais ou menos 20 agentes, realizamos duas atividades no interior da unidade, 

proporcionando um espaço de dança e canto para as mesmas. 

Cabe mencionar que em razão do trabalho lá desenvolvido, muitas 

reuniões foram realizadas com a Diretoria da unidade e com os nossos 

parceiros, para organizarmos as oficinas e sempre aprimorarmos as atividades, 

bem como fomos chamadas para participar como juradas dos concursos de 

beleza anuais organizados pela própria unidade, durante o período em que 

estávamos desenvolvendo o projeto. 

Este projeto culminou com a realização do Seminário MULHERES 

ENCARCERADAS no Teatro Gazeta, em 01/11/2014, no qual intercalamos a 

discussão jurídica a respeito do tema, com as mesmas atividades realizadas no 

projeto na Unidade Prisional. O público pode experimentar as atividades 

realizadas com as mulheres encarceradas. Inclusive a mestre de cerimônia era 

uma egressa do Butantan, que participou do projeto no SARAU. 

Por fim, oportuno registrar que inscrevemos esse projeto para 

concorrer do prêmio Innovare 2014, com incentivo da OAB/SP, e todos os 

participantes ficaram bastante engajados com a oportunidade, inclusive 

realizou-se uma reunião na própria unidade prisional, no dia 14/07/2014, com o 

fiscal do prêmio, com todos os parceiros participantes e com a diretoria da 

unidade. Foi uma experiência encantadora. 

Importante apontar abaixo as atividades que realizamos na unidade 

do Butantan ao longo dos 3 anos para se ter dimensão do quão rico foi o 

projeto: 

 

TRABALHOS INTERATIVOS 

 

1) WORKSHOP DE DANÇA contemporânea/jazz–30/08/2013  

2) APRESENTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS CABARET e do    

PROJETO ESTADOS (dança contemporânea e jazz) – 07/09/2013  

4) WORKSHOP DE FLAMENCO - 04/10/2013, às 10 hs; 

5) OFICINA DE MEDITAÇÃO ATIVA - 04/10/2013 às 10h; 



6) SHOW FLAMENCO – 05/10/2013 às 14h; 

7) OFICINA MUSICANDO - 25/10/2013 às 14h; 

8) OFICINA MUSICANDO - 21/11/2013 às 13:30h; 

9) OFICINA MEDITAÇÃO - 29/11/2013 às 13:30h; 

10) BATE PAPO JURÍDICO - 8/1/2014 às 10h; 

11) OFICINA MEDITAÇÃO - 14/01/2014 às 13:30h; 

12) OFICINA MUSICANDO - 17/01/2014 às 13:30h; 

13) SHOW DA BANDA NAKELLAS - 01/02/2014 às 14h; 

14) OFICINA MUSICANDO - 21/02/2014 às 13:30h; 

15) OFICINA “DANÇA DA VÊNUS”- 22/02/2014 ÀS 13:30h; 

16) OFICINA MUSICANDO - 27/02/2014 às 13:30h; 

17) OFICINA DE YOGA - 14/03/2014 ÀS 13:30h; 

18) OFICINA MEDITAÇÃO - 21/03/2014 ÀS 13:30h; 

19) OFICINA MUSICANDO - 27/03/2014 às 13:30h; 

20) OFICINA “CAMINHO DO CANTO - 29/03/2014 às 13:30h; 

21) OFICINA “SARAU” – 10/06/14 

22) OFICINA “SARAU” – 24/06/14 

23) OFICINA “SARAU”- 8/7/14 

24) OFICINA “SARAU” – 22/7/14 

25) OFICINA “SARAU” – 05/08/14 

26) OFICINA DE RECICLÁVEIS - 12/08/14 

27) OFICINA “SARAU” – 19/08/14 

28) OFICINA “O CAMINHO DO CANTO” - 27/08/14 

29) OFICINA “SARAU” – 02/09/14 

30) OFICINA “O CAMINHO DO CANTO”- 06/09/14-09:30h às 11:30h 

31) OFICINA DE RECICLÁVEIS – 09/09/14 

32) OFICINA DE MEDITAÇÃO - 12/09/14 às 09:30h; 

33) OFICINA MUSICANDO - 13/09/14 às 10:00; 

34) OFICINA DANÇA DA VÊNUS - 19/09/14 às 09:30h; 

35) OFICINA DE RECICLÁVEIS - 23/09/14 

36) OFICINA “SARAU” – 30/09/14 

37) OFICINA “CAMINHO DO CANTO - 03/10 – às 09:30h; 

38) OFICINA DE RECICLÁVEIS - 07/10/14 

39) OFICINA “SARAU” – 14/10/14 



40) OFICINA MEDITAÇÃO - 17/10 às 09:30h; 

41) OFICINA “ DANÇA DA VÊNUS - 24/10 às 09:30h; 

42) OFICINA “SARAU” – 28/10/14 

43) OFICINA “CAMINHO DO CANTO - 07/11/14 às 09:30h; 

44) OFICINA “SARAU” - 11/11/14; 

45) OFICINA RECICLÁVEIS - 11/11/14 às 09:30h; 

46) OFICINA DANÇA DA VÊNUS - 14/11/14 às 09:30h; 

47) OFICINA MEDITAÇÃO - 14/11/2014 às 13:30h; 

48) OFICINA DANÇA DA VÊNUS E OFICINA CAMINHO DO 

CANTO   

        (com as agentes penitenciarias - 29/5/2015 pela manhã). 

 

4.4. MULHER ENCARCERADA - MOSTRA DE ARTE 

NA PENITENCIÁRIA FEMININA DA CAPITAL 

 

Integrantes da Comissão: Fabiana Zanatta Viana, Adriana Nunes 

Martorelli e Carla de Andrade. 

 

Após a conclusão do projeto de intervenção “Mostra de Arte” 

no Centro de Progressão Penitenciária Feminina “Dra. Maria Marigo 

Cardoso de Oliveira - CPPFB” (Butantan), fizemos visitas à Penitenciária 

Feminina da Capital e, após tratativas com a unidade, resolvemos 

implementar o projeto no pavilhão materno infantil, que foi inaugurado 

em 2014, e possui 114 vagas para mães e bebês. 

O objetivo é através das atividades lúdicas e corporais, 

proporcionar espaço de expressão as mulheres, visando contribuir para 

redução dos efeitos negativos da prisão e ofertar mecanismos de 

interação entre cárcere e sociedade civil, como instrumento de 

reinserção/reintegração social. 

O diferencial desta unidade é que as atividades são realizadas 

também com a presença dos bebês, que ficam na unidade prisional, com suas 

mães, durante o período de aleitamento materno, que dura até os 6 meses de 

idade. 



Novos parceiros aderiram ao projeto e atualmente contamos com 6 

oficinas fixas por mês: MUSICANDO, MEDITAÇÃO, FLORAIS, DO IN (AUTO 

MASSAGEM), DANÇA DA VÊNUS E CAMINHO DO CANTO. 

Além destas atividades, a escola The School of Life se encantou 

com o projeto e estamos em processo de firmar parceria para ministrarem 

aulas mensais no pavilhão materno infantil da PFC. Uma aula já foi ministrada 

no último dia 24 de novembro, cujo tema foi “Como tomar melhores decisões” e 

foi sucesso. Estamos realizando reuniões e conversas para no próximo ano 

fecharmos um cronograma mensal para que os professores desta escola deem 

suas aulas no presídio. 

Em razão da realização do projeto, participamos do concurso de 

beleza da Unidade ocorrido em 24/09/2015, colaboramos com a festa do Dia 

das Crianças da Unidade (doamos paninhos de boca) e iremos participar da 

festa de natal que se realizará no dia 11 de dezembro de 2015. Já está 

agendada reunião coma Direção da Unidade para o dia 14 de dezembro de 

2015, para que façamos um balanço das atividades já realizadas e um plano de 

ação para o próximo ano, a qual já nos adiantou que sentiu melhoras no 

comportamento das mulheres encarceradas. 

Por fim, seguem as atividades já realizadas na PFC neste ano: 

 

1) - 03/09 – às 14h – Musicando 

2) - 11/09 – às 14h – Meditação 

3) - 17/09 – às 14h – Florescer na Essência/Florais 

4) - 18/09 – às 09h – O Caminho do Canto 

5) - 22/09 – às 09h – Dança da Vênus 

6) 29/09 – às 15:30h – Do In/Massagem 

7) - 08/10 às 14h – Florais 

8) - 16/10 – às 14h – Meditação 

9) - 20/10 – às 09:30h – Dança da Vênus 

10) - 23/10 às 09:30h – Caminho do Canto 

11) - 27/10 – às 15h – DO IN – Massagem 

12) - 29/10 – às 14h – Musicando 

13) - 05/11 às 14h – Florais 

14) - 10/11 – às 09:30h – Dança da Vênus 



15) - 13/11 – às 14h – Meditação 

16) - 16/11 às 15h – Do in – Auto massagem 

17) - 24/11 às 14h – The School of life – 

 Aula “Como tomar decisões melhores” 

18) - 26/11 – às 14h – Musicando 

19) - 27/11 às 14h - Caminho do Canto 

 

OUTROS PROJETOS EM ANDAMENTO 

 

5. Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Penitenciário 

do Estado 

 

6. Acompanhamento do projeto de atendimento às presas do 

Centro de Progressão Penitenciária Feminina do Butantan 

 

7. Elaboração, colaboração e acompanhamento do Projeto de 

Atendimento aos Liberados Condicionais – COPEN e Instituto Paulo 

Freire. 

 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2015. 

 

Adriana de Melo Nunes Martorelli 

Presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





MINHAS PRÁTICAS  
 Mostra De Arte No Centro De Progressão Penitenciária Feminina 

 Em Análise | Premiação Especial | Edição XI - 2014 

abrir/fechar todas 

o Cabeçalho 

  

 Titulo da Proposta 

Mostra de Arte no Centro de Progressão Penitenciária Feminina 
 Categoria da proposta 

Premiação Especial 

 Endereço do local da concepção da prática 

Rodovia Raposo Tavares, km 19,5, São Paulo/SP 

 Cidade da Prática 

São Paulo 

 Estado da Prática 

SP 
 Nomes completos dos autores 

Adriana de Melo Nunes Martorelli e Fabiana Zanatta Viana 
o Identificação da prática 

 Descrição resumida 

Trata-se de projeto de intervenção, intitulado MOSTRA DE ARTE, cujo objetivo é proporcionar 
espaço de expressão às mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade, por meio da 

prática de atividades artísticas, corporais e terapêuticas, visando contribuir para redução dos efeitos 

negativos da prisão e ofertar mecanismos de interação entre cárcere e sociedade civil, como 
instrumento de reinserção/reintegração social. A MOSTRA DE ARTE, organizada pelas advogadas 

Adriana de Melo Nunes Martorelli e Fabiana Zanatta Viana, contou com apoio institucional e logístico 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo e do Conselho Penitenciário do Estado de 

São Paulo. Conduzida por artistas / profissionais das áreas de dança, música, canto, terapias 
corporais e meditativas, que voluntariamente aderiram ao projeto, as práticas foram aplicadas junto 

às mulheres presas em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária Feminina “Dra. 
Maria Marigo Cardoso de Oliveira - CPPFB”, localizado no bairro do Butantã, na cidade de São 

Paulo/SP. Situado no Km 19,5 da Rodovia Raposo Tavares, zona Oeste da capital paulista, o CPPFB 

consiste em uma das 12 (doze) unidades prisionais femininas paulistas vinculadas à Secretaria de 
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Foi inaugurado em 20.11.1990, possui 7.300 

mts2 de área construída e abriga uma população de cerca de 1.000 (mil) mulheres em cumprimento 
de pena privativa de liberdade no regime semiaberto, revelando-se a maior unidade prisional do país 

nestas condições de cumprimento. 
o Benefícios específicos da prática 

 Explique como sua prática contribui para o aperfeiçoamento da Justiça 

A Lei de Execução Penal (art.1º, da Lei 7.210/1984) objetiva efetivar as disposições da sentença 

condenatória e proporcionar condições para a harmônica integração social dos condenados. A 
MOSTRA DE ARTE contribui para o aperfeiçoamento da justiça, no sentido de mitigar a alienação 

social e recuperar experiências emocionais reprimidas em decorrência do processo de prisionização, 
ofertando mecanismos de integração social às mulheres presas através de atividades artísticas e de 

expressão corporal/terapêutica (com as quais nunca tiveram oportunidade de contato ou deixaram 

de ter após a prisão), integrando-as com profissionais da área de dança, canto, música, psicologia e 
expressão corporal, alheios à dinâmica cotidiana do cárcere. Tais atividades propiciam o contato das 

presas com uma realidade autorizada somente em ambientes externos ao cárcere, estimulando o 
aprimoramento pessoal e o autoconhecimento. Por tratar-se de unidade voltada para o regime  
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GRUPO DE TRABALHO SOS CARTAS - 2013 
 

 

 

1. OBJETIVO 

 

O objetivo do grupo de trabalho “S.O.S. CARTAS”  

reinstituído pela  Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB/SP 

em 2013 ,  é retomar o papel de interlocução que a exercia junto à  

população carcerária,  seus familiares , servidores e demais funcionários 

públicos que queiram expressar seu sentimento e/ou entendimento sobre  

questões afetas ao sistema penitenciário, assim como sugerir maneiras de 

melhorá-lo (buscando uma maior harmonia entre a dinâmica dos presídios 

paulistas e os princípios, direitos e garantias previstos na Constituição 

Federal de 1988).  

2. PROCEDIMENTOS 

Para tanto, o “S.O.S. CARTAS”  da Comissão de Política 

Criminal e Penitenciária da OAB/SP   desenvolveu uma “carta-padrão”, 

informando ao preso (provisório ou em cumprimento de pena) que o órgão 

responsável está ciente de suas solicitações e incentivando-o a manter o 

contato e suas informações atualizadas. Essa “carta-padrão” será enviada 

individualmente para cada remetente.  

 

 
 

COMISSÃO DE POLÍTICA 

CRIMINAL E PENITENCIÁRIA 

 OAB/ SP 
 

 

 



  

 

   ENTREVISTAS 

Diário do Comércio :: Mensaleiros trabalham. E os outros ... 

www.conectas.org/.../13978-diario-do-comercio-mensaleiros-trabalham-... 

o  

24 de fev de 2014 - Se você for um Dirceu, é muito fácil", afirma Adriana Nunes Martorelli, 

presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem  ... 

Adriana Nunes Martorelli - Photos - Google+ 

https://plus.google.com/.../photos 

o  

Traduzir esta página 

Adriana Nunes Martorelli hasn't shared anything on this page with you. 

Adriana Nunes Martorelli - Videos - Google+ 

https://plus.google.com/.../videos 

o  

Traduzir esta página 

Adriana Nunes Martorelli hasn't shared anything on this page with you. 

Última Instância - Adriana Nunes Martorelli 

ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/.../393/adriana+nunes+martorelli.shtml 

Adriana Nunes Martorelli é advogada do escritório Gregori, Capano Advogados Associados, 

em São Paulo, presidenta da Comissão de Política Criminal e ... 

04/09/2014 - Visitas recebidas no TJSP - Tribunal de Justiça 

www.tjsp.jus.br/Institucional/Imprensa/Noticias/Noticia.aspx?Id...f=3 

o  

4 de set de 2014 - ... Furukawa, Juliana Furukawa e a presidente da Comissão de Política 

Criminal e Penitenciária da OAB SP, Adriana de Melo Nunes Martorelli. 

Supremo Tribunal federal libera réus do mensalão para ... 

www.vvale.com.br › Política 

 

 

 

http://www.conectas.org/pt/acoes/midia/noticia/13978-diario-do-comercio-mensaleiros-trabalham-e-os-outros-presos
https://plus.google.com/101934003305070717896/photos
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://plus.google.com/101934003305070717896/photos&prev=search
https://plus.google.com/101934003305070717896/videos
https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=https://plus.google.com/101934003305070717896/videos&prev=search
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/autores/393/adriana+nunes+martorelli.shtml
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Imprensa/Noticias/Noticia.aspx?Id=24024&f=3
http://www.vvale.com.br/politica/supremo-tribunal-federal-libera-reus-mensalao-para-trabalhos-fora-da-prisao/


 

27 de jun de 2014 - A presidente da comissão de política criminal e penitenciária da OAB 

paulista, Adriana Nunes Martorelli, avalia que a liberação beneficia  ... 

Adriana Nunes Martorelli - Empresário Online - Artigos 

www.empresario.com.br/artigos/artigos_html/artigo_a_131205.html 

o  

13 de dez de 2005 - Adriana Nunes Martorelli. Qualificação: Presidente da Comissão de 

Política Criminal e Penitenciária da OAB/SP, Conselheira do Conselho ... 

Jornada sobre Pesquisas com Seres Humanos no Sistema ... 

www.bioetica.org.br/?siteAcao=Destaques&id=233 

o  

Titular da UNINOVE, disciplina de Psicologia Jurídica; Coordenação: Adriana Nunes 

Martorelli – Presidente da Comissão de Política Criminal da OAB – SP e  ... 

Go to link - Corpo Docente 

www.apdcrim.com.br/#!adriana-de-melo-nunes-martorelli/c15il 

o  

Adriana de Melo Nunes Martorelli. Advogada. Presidente da Comissão de Política Criminal e 

Penitenciária da OAB/SP. Membro do Conselho Penitenciário do  ... 

É preciso cumprir um sexto da pena para ter direito a ... 

politica.estadao.com.br/.../eleicoes,e-preciso-cumprir-um-sexto-da-pena-... 

o  

13 de mai de 2014 - Adriana de Melo Nunes Martorelli*. Não. Não me parece aplicável o 

artigo 37 da Lei de Execução Penal ao caso dos condenados no  ... 

 

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mais 

adriana nunes martorelli é reconduzida à ... - OAB SP 

www.oabsp.org.br › Notícias › 2007 › 06 › 12 

 

 

 

 

 

 

http://www.empresario.com.br/artigos/artigos_html/artigo_a_131205.html
http://www.bioetica.org.br/?siteAcao=Destaques&id=233
http://www.apdcrim.com.br/#!adriana-de-melo-nunes-martorelli/c15il
http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,e-preciso-cumprir-um-sexto-da-pena-para-ter-direito-a-trabalhar-fora-da-cadeia-imp-,1165968
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=0&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=0&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=20&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=30&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=40&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=50&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=60&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=70&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=80&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=90&sa=N
https://www.google.com.br/search?q=adriana+nunes+martorelli&espv=2&biw=1920&bih=935&ei=lThfVv2TDIanwgTY7hU&start=20&sa=N
http://www.oabsp.org.br/noticias/2007/06/12/4214


12 de jun de 2007 - Essas palavras emocionadas marcaram o compromisso de posse 
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23 de fev de 2014 - Tertúlias com Drª. Adriana Nunes Martorelli . 3 de 3. An error occurred. 
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