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

 
Aos 20 dias do mês de outubro de 2020, às 11h, realizou-se reunião ordinária da 
Comissão de Política Criminal e Penitenciária, via plataforma digital Zoom.  
 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
1. Daniele Postoiev Fogaça  
2. Carla Regina Gonçalves de Andrade 
3. Fabiana Zanatta Viana 
4. Gabriel Brollo Fortes 
5. Vivian Marconi da Silva 
6. Marcelo Feller 
7. Diogo Francisco Sacramento de Oliveira 
8. Marcela Vieira da Silva 
9. Laryssa Ferreira Neves 
10. Konstantin Gerber 
11. Thalita Ferreira Dias 
12. Vivian Peres 
13. Milena Farias 
14. Pamela Villar 
15. Uélinton Ricardo 
16. Leila Speeden 
17. Paula Nunes Mamede Rosa 
 
 
Considerações iniciais: 
 

Em virtude do momentâneo estado de saúde de nossa presidenta Priscila 
Pamela dos Santos, a fim de preservar a recomendação médica de repouso 
absoluto para sua melhor recuperação, bem como para que não prejudique o 
fluxo de trabalhos desta Comissão, foi constituída à pedido dela uma presidência 
interina temporária, composta pelos membros Daniele Postoiev, Marcelo Feller 
e Konstantin Gerber.  
 
Destarte, todas as questões que necessitarem de aprovação da Priscila neste 
período excepcional, passará por este comitê, que deverá tomar decisões 
unânimes, e, havendo divergência, ou no surgimento de questões mais 
delicadas, estas deverão ser submetidas aos demais membros da Comissão 
para deliberação conjunta. 

 
Em razão do supracitado, a presidenta Priscila Pamela se fez representada 
nesta reunião ordinária pela secretária-geral desta Comissão, Daniele Postoiev, 
que conduziu os trabalhos.  
 

 
 
Foram abordados os seguintes assuntos:  
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1. À título de otimização, foi definido que a partir desta reunião (até quanto perdurar 
a necessidade de realização de reuniões em formato virtual, tendo em vista a 
pandemia de covid-19), na medida em que os participantes forem entrando na 
sala on-line deverão incluir o seu nome completo no chat para que conste na 
lista de presença da ata, facilitando, assim, o registro das presenças; 
 

2. Foi deliberado sobre a verificação e atualização de status dos Projetos (Grupos 
de Trabalho) que se encontram em andamento. Tal verificação foi realizada 
mediante a explanação e ponderações apresentadas pelos próprios membros 
presentes destes GT’s e/ou complementações feitas por outros membros não 
pertencentes aos GT’s, mas que pela participação nas reuniões estavam à par 
das movimentações; 
 

3. Como de praxe, foram também demonstradas as ações que estão sendo 
realizadas em virtude de ocorrências, litígios e ilegalidades pertinentes à 
manifestação e defesa por parte da Comissão de Política Criminal e 
Penitenciária, atualizando os demais membros acerca das últimas diligências 
realizadas ou ainda em desenvolvimento; 
 

4. No tocante ao Grupo de Oficinas Culturais, a coordenadora Carla de Andrade 
nos sinalizou que por insuficiência de funcionárias na Penitenciária Feminina da 
Capital, (alegou que estão com um déficit de 21 agentes), não estão 
conseguindo aplicar as oficinas às reeducandas desde o mês de setembro, e 
dentre outros motivos, apontaram que algumas dessas atividades culturais estão 
carecendo de apoio presencial para aplicação efetiva no que tange às 
orientações técnicas e distribuição de materiais para a prática, o que até o 
presente momento infelizmente não está sendo possível, em decorrência da 
necessidade de observância às medidas de prevenção de contágio do Covid-19.  
 
Todavia, na Penitenciária Feminina de Santana as oficinas culturais seguem 
sendo realizadas à distância, mensalmente, com o envio de materiais produzidos 
pelos membros deste Núcleo e das orientações de apoio para a Raquel, que 
está conseguindo manter a realização das atividades. Dentre as oficinas que 
estão sendo realizadas à distância estão: Poesia, Mandalas, Reiki; 

 
5. Sobre o Grupo de Cartas (do Núcleo de Atendimento à pessoa e ao egresso), 

foi deliberado que por conta da necessidade de afastamento temporário de 
nossa presidenta, visando a sua rápida recuperação, os expedientes desse 
Núcleo que anteriormente eram enviados pela Secretaria da OAB apenas à 
Priscila, deverão ser também encaminhados ao e-mail da Vivian Marconi 
(coordenadora desse GT), e à Daniele Postoiev, sendo que os ofícios em 
resposta às cartas dos reeducandos terão o suporte e  supervisão do Marcelo 
Feller, que inclusive assinará digitalmente os referidos documentos “por 
procuração”, conforme autorizado pela presidenta, a fim de que as diligências 
possam prosseguir normalmente;  
 

6. Marcelo Feller suscitou sobre o tema de Empregabilidade de crianças e 
adolescentes em conflito com a lei, que cumprem medida socioeducativa em 
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regime aberto ou semiliberdade, e supõe que a empregabilidade desses 
adolescentes autores de ato infracional é mais fácil do que o modelo aplicado 
aos presos e egressos.  
Feller comunicou sobre a reunião realizada com a defensora pública Claudia, 
sobre esse tema e discorreram que há muito preconceito por parte institucional 
e judicial em relação aos sonhos e planejamentos dos jovens, visto que muitas 
vezes subjugam seus anseios e tendenciam a reduzir a sua zona de conquista. 
Por exemplo se o jovem anseia por se tornar um advogado, logo essa pretensão 
é vista como algo negativo.  
 
A partir disso, os participantes do Núcleo Juventude: Adolescentes em conflito 
com a Lei realizaram uma reunião com alguns escritórios de advocacia: Lefosse 
(representado pela Ludimila); Tozzini (representado pela Isadora Fingermann) e 
Mattos Filho (representado pelo Rogério Taffarello). Em conversa com esses 
representantes dos escritórios, entendeu-se que não é possível implementar 
uma proposta de contratação dos jovens em conflito com a lei, sendo necessário 
retroceder algumas etapas introdutórias, sendo que uma das ideias foi realizar 
aulas “preparatórias” com os jovens internados em regime aberto. 
 
Isadora Fingermann trouxe proposta de educação no cárcere, e o escritório dela 
já atua no projeto Educação para adolescentes no Cárcere (do IDDD), que é 
uma espécie de aula-palestra, que objetiva mormente pela aproximação dos 
advogados e esses jovens.  
 
A defensora Claudia, que está à frente disso, retornará de férias em novembro, 
e já levantou um meio possível de se realizar o projeto. Segundo ela, na prática 
os jovens que estão cumprindo medida socioeducativa acabam assimilando 
esses cursos como um mero passatempo, ou apenas em busca de remição da 
pena, entretanto, a percepção é diferente quando os mesmos cursos são 
disponibilizados para quem já está cumprindo pena em regime aberto, e acabam 
comparecendo apenas aqueles que efetivamente estão interessados no 
assunto, e isso acaba sendo um estimulante. Enfim, com essa aproximação 
proporcionada pelos cursos, proporciona uma facilitação do diálogo entre os 
advogados e os adolescentes, possíveis futuros jovens aprendizes.  
 
Fabiana Viana levantou a questão de que experiências similares no tocante à 
aulas-palestras e aproximação entre advogados e reeducandos  ocorreram nas 
atividades realizadas pelo GT de Educação no Cárcere, Projeto nomeado “Papo 
Reto”, realizado na Penitenciária José Parada Neto, mas com a diferença de ser 
com adultos, não obstante pode ser aproveitado para futuros projetos através 
das vivências dessa prática já realizada; 
 

7. Marcelo Feller e outros apresentaram um ofício ao Secretário da Administração 
Penitenciária contendo um plano de retomada das visitas de familiares nas 
instituições prisionais, baseando-se em experiências de unidades prisionais de 
outras regiões; 
 

8. Discorreu-se acerca do pedido de providências ao CNJ, pleiteando por  
atualizações referentes à saúde dos presos, para que os juízes possuam acesso 
para consulta, o que foi indeferido pelo TJSP, e em razão disso, foi requisitada 



 
 

 

   

________________________________________________________________________________ 
Praça da Sé, 385, 4º andar – São Paulo, SP – 01001-902 – www.oabsp.org.br 

Direto: (11) 3291-8212 – e-mail: secretaria.comissoes.adm@oabsp.org.br 
 

uma conversa informal com o CNJ, previamente autorizada pelo Caio, presidente 
da OAB/SP.  
Atualmente o pedido se encontra em conclusão com a Dra. Maria Tereza, 
aguardando resolução; 

 
9. Sobre o GT de Saúde (outra extensão do Núcleo de Atendimento à pessoa e ao 

egresso), Marcela Vieira, Mariana Borges, Leila Speeden e Sofia Fromer, 
explanaram a respeito do projeto que estão desenvolvendo cujo objetivo geral é 
o cuidado com a saúde de pessoas privadas de liberdade, proporcionando um 
ambiente de prática para alunos de medicina em atendimento à população em 
situação de vulnerabilidade. O pré-projeto e a ata do que foi conversado em 
reunião por este GT até então foi encaminhado por e-mail à Daniele pela Marcela 
Vieira. Por ora estão fazendo contato com estudantes e profissionais da área da 
Saúde interessados e potenciais parceiros para o projeto. Enfim, expuseram que 
a ideia principal no momento é contatar médicos e universidades, que estejam 
dispostos a participar do projeto em parceria com a OAB; 
 

10. 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. 

  

    Daniele Postoiev Fogaça Terra                              Konstantin Gerber 
 
              Secretária-Geral                                Coordenador do Núcleo de Política   

Criminal de Drogas 

  

 


