
 
 

 
  

 

Ata da Reunião Comissão Especial de Política Criminal e Penitenciária da OAB SP 
 

Aos 22 dias do mês de setembro de 2020, às 18h00, realizou-se reunião ordinária da Comissão 
Especial de Política Criminal e Penitenciária, via plataforma digital Google Meet/Zoom.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
1. Priscila Pamela  
2. Daniele Postoiev Fogaça 
3. Marcelo Feller 
4. Fabiana Viana 
5. Marcela Vieira 
6. Rebecca Groterhorst 
7. Laryssa Neves 
8. Diogo Oliveira 
9. Vivian Marconi 
10. Isabella Goulart 
11. Fabio Prevellato 
12. Flavio Grossi 
13. Valeria Pinton 
14. Leandro Lanzellotti 
15. Luiza Burian 
16. Matheus Pace 
17. Carla de Andrade 
18. Marcela Ortiz 
19. Lucas Gabriel Rodrigues 
20. Milena Guimarães 
21. Thalita Ferreira Dias 
22. Vivian Peres 
23. Lilian Speeden 
24. Maria Antonia Guimarães 
25. Konstantin Gerber 
26. Pamela Villar 
27. Priscila Naves Tardelli 
28. Moisés Cardoso 
29. Renata Amorim 
30. Caio Cardoso Tardelli 
31. Uéllington Ricardo  
 
 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
 

1. Como de praxe, foram explanadas as ações que estão sendo realizadas pela Comissão 

de Política Criminal e Penitenciária, mormente 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 anteriormente; 
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2. Tratou-se sobre o Grupo de Cartas, que está sob a coordenação de Vivian Marconi, 

que sugeriu a parceria com a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/SP, 
visto que muitas cartas recebidas pertencem à população LGBTQI+. 
Priscila Pamela enviará à Vivian o material que a Comissão já produziu no Grupo de 
Cartas nas gestões anteriores (planilhas antigas), para compor o histórico de dados das 
cartas já respondidas.  
Milena Guimarães, Luiza Burian e Fabio Prevellato, se disponibilizaram a compor o 
Grupo de Cartas; 
 
Recebemos uma carta sobre fiscalização nas penitenciárias, e encaminhamos ao 
Núcleo de Situação Carcerária. Pensamos em articular uma parceria com a CDH para 
que tenhamos legitimidade para as vistorias. Flavio Grossi se prontificou a ajudar 
nesse âmbito. 
 
Leandro Lanzellotti falou sobre a importância do Conselho da Comunidade ativo e da 
reunião mensal do projeto SEMEAR. Estamos tentando indicar um membro da 
Comissão para integrar Conselho de Comunidade. Priscila Tardelli se disponibilizou à 
contatar o Rodrigo Sérvulo (CDH).  
 
Precisamos realizar uma reunião para verificar a viabilidade de parceria com o 
RECOMEÇAR - Instituto que direciona egressos e pessoas cumprindo liberdade 
condicional para recolocação no mercado de trabalho. A ideia surgiu na reunião do 
SEMEAR, que neste mês contou com a participação do Dr. Valério, procurador, que se 
prontificou a dar encaminhamento na questão do racionamento de água nas prisões, e 
deseja estreitar laços com a nossa Comissão. 
 
Seguimos em contato com os CAEF’s (Centro de Atenção ao Egresso e Família). 
Criaram um CAEF especializado em mulheres e diversidade, e estão precisando de 
profissionais capacitados, para acolhida dessa população, querem, inclusive, levar para 
outros Estados, e precisam de nosso auxílio para realizar o treinamento da equipe; 
 

3. Sobre a Casa Flores (Entidade que acolhe mulheres que vivenciaram a experiência do 
cárcere), Leandro informou que Marília Scriboni e Raquel Canineu receberam o convite 
para participar da reunião do dia 08/09/20 com a CAEF, e lá trataram sobre a questão 
da escassez dos encaminhamentos de mulheres egressas à ONG, e em razão disso, 
sugeriram uma prática mais agilizada com a criação de um fluxograma, 
proporcionando uma rede de atendimento às mulheres egressas.  
Enfim, o estreitamento e otimização dessa relação está sendo realizado através da 
nossa Comissão, a partir da reunião realizada no dia 28/08/20, entre Priscila Pamela, 
Daniele Postoiev, Flávio Grossi, Leandro Lanzellotti, Marília Scriboni e Raquel Canineu; 
 

4. Pensamos em articular projetos com as demais Subseções para maior aproximação e 
abrangência dos trabalhos. 
 

5. Marcelo Feller explanou sobre o Núcleo de Medidas Socioeducativas, sobre a 
necessidade de estímulo ao trabalho e que coadunem com a realidade social dos 
jovens. 
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6. Falou-se também sobre um Projeto, “microprograma”, com grandes escritórios que 

estiverem dispostos a treinar jovens que estão cumprindo medida socioeducativa 
como jovens aprendizes, para auxiliar na reintegração deles. 
 

7. Sobre o ETHOS - entidade que busca empresas parceiras que possibilitam a inclusão de 
pessoas com deficiência, egressos, amanhã terá uma reunião para entender melhor 
essa articulação. Mariana Borges, tem realizado os contatos com o Instituto ETHOS; 

 
8. Foi protocolizado Ofício ao CNJ para estender a validade da recomendação 62, já que 

ela abrange apenas alguns autores de determinados tipos de crime. Foi encaminhado 
em parceria com a Ana Karolina Nunes, presidente do Conselho Penitenciário Federal, 
e o Ofício já se encontra no gabinete do Dr. Felipe Santa Cruz, para que seja autorizado 
o encaminhamento. 
Foi relembrado que foi criado o grupo de whatsapp com todos os presidentes e 
presidentas das Comissões da OAB de todo o Brasil; 
 

9. Uellington manifestou interesse no projeto de apoio aos egressos e do SEMEAR; 
 

10. O Leandro mencionou que o Instituto AÇÃO PELA PAZ (Grupo Porto Seguro) poderá 
financiar projetos sociais dentro do sistema prisional, para reintegração de egressos. É 
um caminho possível, após deixarmos bem alinhado e padronizado o projeto de 
Oficinas Culturais; 
 

11. Demos as boas-vindas aos novos membros da Comissão de Política Criminal e 
Penitenciária.  
Estando presentes nesta reunião: Laryssa Neves, Luiza Burian, Lucas Gabriel Rodrigues, 
Thalita Ferreira Dias e Milena Farias Guimarães; 
 

12. As divulgações sobre as ações desta Comissão seguem sendo feitas na página do site e 
do Facebook da OAB/SP. 
  

Por ser a verdade, firmamos a presente. 

  

    Priscila Pamela dos Santos    Daniele Postoiev Fogaça Terra 

   Presidente                 Secretária-Geral 
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